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Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa.  

Etap II. Zadanie 5. Budowa obwodnicy m. Malnia i Chorula w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10 

 

 

 

 

KOD CPV: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg 

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
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D-M-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych przy budowie inwestycji 

pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

Roboty obejmują: 

-  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

-  usunięcie drzew i krzaków 

-  zdjęcie warstwy humusu i darniny 

-  rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń  i  przepustów 

-  ochrona  istniejących  drzew  w  okresie  budowy  drogi 

-  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

- przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 

- przebudowa kablowych linii energetycznych 
- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej 
- przebudowa linii telekomunikacyjnej kablowej 
- przebudowa linii optotelekomunikacyjnej 

- przebudowa  podziemnych  linii wodociągowych  oraz kanalizacji sanitarnej 
-  wykonanie wykopów w gruntach  nieskalistych 

-  wykonanie wykopów w gruntach skalistych 

-  wykonanie nasypów 

-  wzmocnienie  geosyntetykiem  podłoża  nasypu  na  gruncie  słabonośnym 

-  przepusty  pod  koroną  drogi 

-  kanalizacja  deszczowa 

-  sączki  podłużne 

-  studnie  chłonne 

-  zbiorniki  infiltracyjne 

-  koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoża 

-  połączenie  międzywarstwowe  nawierzchni  drogowej  emulsją  asfaltową 

-  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie 

-  ulepszone  podłoże  z  gruntu  stabilizowanego  cementem 

-  podbudowa  z  betonu  cementowego 

-  podbudowa  z  betonu asfaltowego 

-  preparat  jonowymienny 

-  ulepszone podłoże z gruntu  stabilizowanego cementem z dodatkiem  preparatu  jonowymiennego 

-  ulepszone podłoże  z  mieszanki  mineralno-cementowo-emulsyjnej 

-  nawierzchnia z kostki kamiennej 

-  nawierzchnia  z  betonu asfaltowego,  warstwa ścieralna 

-  nawierzchnia  z  betonu asfaltowego,  warstwa wiążąca 

-  frezowanie nawierzchni asfaltowych  na zimno 

-  nawierzchnia  z  mieszanki  mastyksowo-  grysowej  (sma) 

-  nawierzchnia  z  betonowej  kostki  brukowej 

-  połączenie  nowej  konstrukcji  nawierzchni  z  nawierzchnią  istniejącą 

-  umocnienie  powierzchniowe  skarp  i  rowów 

-  pobocze  utwardzone  kruszywem  łamanym 

-  oznakowanie  poziome 

-  oznakowanie  pionowe 

-  słupki  prowadzące 

-  bariery  ochronne  stalowe 

-  przestawienie  ogrodzenia  z  siatki  metalowej  przy  posesjach  przydrożnych 

-  urządzenia  zabezpieczające  ruch  pieszych 

-  ekrany  na  słupach  z  panelami  dźwiękochłonnymi 

-  ustawienie  krawężników  betonowych 

-  ustawienie  krawężników  kamiennych 

-  betonowe  obrzeża  chodnikowe 

-  ścieki  z  prefabrykowanych  elementów  betonowych 

-  ścieki  z  kostki  kamiennej 

-  zieleń  drogowa 
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-  elementy z betonu – miejsce ważenia  pojazdów 

- fundamenty 

- pale formowane w gruncie 
- pale jet-grounting 
- ławy fundamentowe 
- roboty ziemne przy fundamentach 
- korpusy podpór 

- przyczółki 
- skrzydełka przyczółka 
- filary 
- ustroje nośne 

- kapy chodnikowe 
- łożyska 

- urządzenia dylatacyjne 

- odwodnienie płyty pomostu 
- wpusty mostowe 
- sączki dla odwodnienia izolacji 
- dreny dla odwodnienia izolacji 
- odprowadzenie ścieków 
- instalacja odprowadzająca ścieki rurami hdpe 
- hydroizolacja 

- wyposażenie pomostu 

- balustrady 
- bariery ochronne 
- osłony przeciwporażeniowe 
- urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- wbudowanie znaków wysokościowych (reperów) 
- roboty przyobiektowe 
- płyty przejściowe 

- mury z gruntu zbrojonego 
- schody na skarpie dla obsługi 
- umocnienie skarp stożków przyczółkowych 
- roboty w rejonie obiektu 
- umocnienie dna i brzegów cieku 
- zieleń drogowa 
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczające 

- nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych 
- nawierzchnie chodników w otoczeniu obiektu 
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – zamknięcie powierzchni o grubości powłoki 

0,05<d<0,3 mm 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych wymienionymi w punkcie 

1.1. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 
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1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 

łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

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

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.15. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
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przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.26. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.27. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.28. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 

istniejącego połączenia. 

1.4.31. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 

szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 

konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 

przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.41. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. 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, STWiORB i 

poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety STWiORB. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji, zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
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2) Dokumentacja Projektowa, 

3) Przedmiar robót. 

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji, którą dostarczy Zamawiający po podpisaniu Umowy Kontraktu. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację Wykonawczą. 

1.5.2.3. Zakres Dokumentacji Projektowej, którą powinien opracować Wykonawca we własnym zakresie w 

ramach ceny przewidzianej w Umowie. 

W Dokumentacji Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego rozwiązano wszystkie główne 

problemy. W Dokumentacji Technicznej założono kolejność i sposób wznoszenia konstrukcji niosącej. W 

razie zmiany sposobu budowy przedmiotowych konstrukcji należy wykonać Projekt zamienny konstrukcji 

niosącej z uwzględnieniem wpływu etapowania budowy na rozkład sił wewnętrznych. 

 Wykonawca opracuje we własnym zakresie oraz na własny koszt i przedstawi do akceptacji 

Inżynierowi następujące opracowania: 

- projekt organizacji zaplecza budowy zapewniający zasilenie w wodę i energię elektryczną, 

- projekt techniczny dojazdów tymczasowych,  

- projekty organizacji robót na terenach będących własnością PKP, 

- dokumentację technologiczną zapewnienia ciągłości ruchu na linii kolejowej pod obiektem 

wraz z harmonogramem zamknięć i wyłączeń trakcji, uzgodnioną z właściwą jednostką PKP, 

-  harmonogram budowy wykonania konstrukcji niosących z określeniem podniesień 

wykonawczych, 

- projekty technologiczne dla robót prowadzonych na istniejących ciekach wodnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ciągłości przepływu wraz z uzgodnieniem z 

właściwym administratorem cieku, 

- projekt uzupełniających badań geotechnicznych, 

- projekt techniczny wykonania robót palowych, 

- projekt techniczny odwodnienia wykopów, 

- projekty techniczne deskowań, 

- projekty techniczny rusztowań niosących, 

- projekty rusztowań roboczych, 

- dokumentację technologiczną robót betoniarskich, 

- projekty warsztatowe urządzeń dylatacyjnych oraz łożysk, 

- projekt próbnego obciążenia wiaduktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

 Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 

projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. 

Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy 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 Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny 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 zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 

projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
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 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 

się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  

i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 

być spełnione następujące warunki: 

- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku 

braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 
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 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika 

projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie 

przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

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

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i STWiORB. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

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

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. BADANIA I POMIARY 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 

projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB 

lub Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM Warszawa. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

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

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie  materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu 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 STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu 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 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami STWiORB. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 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. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. 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 Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- 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 Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji filmowej zrealizowanej ze sprzętu typu „dron”. 

Materiał musi zawierać wykonanie filmu „ z lotu ptaka”odcinka od początku wykonania obwodnicy do końca 

przed rozpoczęciem robót, w trakcie oraz po zakończeniu prac. W filmie należy ując najważniejsze informacje 

związane z realizacją obwodnicy m.in. koszt realizacji , nazwe inwestora , wykonawcy oraz czas 

realizacji.Film należy wykonać w formacie HD i dołączony musi on być do materiałów odbiorowych.Koszt 

realizacji fimu należy ując w cenie kontraktowej. 

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 

Inżynier/Kierownik projektu. 

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. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

18 
 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu 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 STWiORB. 

 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 STWiORB 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 jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. 

PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- 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. 
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 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB 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 D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-

00.00.00 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: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 

utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zaktualizuje docelową organizację ruchu wraz z uzgodnieniem jej 

na komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Marszałkowskim. 

9.4. Usuwanie wad i usterek : 

9.4.1 Ustalenia ogólne: 

Zakres i technologia robót mających na celu usunięcie usterek powinny być uzasadnione poprzez 

odniesienie do stosowanych (obowiązujących lub przyjętych ) dokumentów odniesienia. (wytyczne, 

zalecenia i normy). Jedynie w przypadku braku w/w dokumentów odniesienia, zakres i technologia robót 

uzgadniana będzie z Zamawiającym indywidualnie dla danego przypadku. 

Odnośnie technologii wykonania robót gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej 

kolejności do stosowania istniejących rozwiązań systemowych przewidzianych dla naprawy danego rodzaju 

uszkodzenia, usterki lub usunięcia wady. Jedynie w przypadku braku dostępności rozwiązań systemowych 

(np. gotowych zestawów naprawczych lub opracowanych przez specjalistyczne Firmy technologii napraw), 

technologia napraw może być uzgodniona indywidualnie dla danego typu uszkodzenia. W każdym 

przypadku zakres i technologia powinny być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca opracuje projekt technologii i organizacji robót poprawkowych, w 

którym określi sposób i zakres naprawy oraz okres jej wykonania. W/w program podlega akceptacji przez 

Zamawiającego. 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru i decydowania o technologii 

przeprowadzenia napraw.  

- Wprowadza się pojęcie Dodatkowe badania - pod w/w pojęciem rozumie się badania laboratoryjne 

wykonywane przez Wykonawcę kosztem i staraniem własnym, których rodzaj, zakres i okres wykonania 

został uzgodniony (zaakceptowany) przez przedstawiciela Zamawiającego. Badania powinny być tak 

dobrane, aby ich wyniki pozwoliły wiarygodnie ocenić przyczynę powstania danej usterki. Wyniki badań 

powinny m.in. pozwolić na określenie rodzaju i stanu wbudowanych materiałów oraz ich cech 

geometrycznych, a w niektórych sytuacjach ich parametrów fizykochemicznych..  

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od wykonania robót poprawkowych, Zamawiający zleci ich 

wykonanie innemu wykonawcy, przy czym koszty wykonanych robót zostaną pokryte z zabezpieczenia 

usunięcia wad i usterek wniesionego przez Wykonawcę. 
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- Zamawiający nie przyjmie uzasadnienia braku wykonania robót poprawkowych przez Wykonawcę, w 

którym Wykonawca stwierdza, że przyczyną powstania usterek są błędy projektowe lub niejasności w 

dokumentacji projektowej. W celu uniknięcia takich przypadków, Wykonawca ma prawo sprawdzić 

dokumentację projektową i wnieść uwagi oraz wyjaśnić wszelkie niejasności przed przystąpieniem do 

wykonania robót. Z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie ma 

żadnych uwag oraz nie występują żadne niejasności co do przyjętych rozwiązań projektowych. 

- Niezależnie od procedur opisanych poniżej dla typowych przypadków, dla dowolnego rodzaju usterki 

technologia i zakres robót naprawczych powinny zostać ustalone w sposób minimalizujący możliwość jej 

powtórzenia się, 

- W przypadku powtórnego wystąpienia usterki w danym miejscu, w miejscach sąsiadujących lub na danym 

obszarze, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dodatkowe badania. Na podstawie uzyskanych 

wyników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (wymagana akceptacja Zamawiającego) zakres i sposób 

usunięcia usterki. 

9.4.2 Usuwanie typowych usterek: 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania typowych usterek w oparciu o procedury opisane niżej: 

Niekontrolowane, nadmierne odkształcenia wybudowanych nawierzchni z drobnowymiarowych elementów 

betonowych lub kamiennych: 

W przypadku miejscowego ujawnienia się wady, naprawa polega na usunięciu 

drobnowymiarowych elementów nawierzchni na powierzchni wystąpienia zjawiska, powiększonym o min 30 

cm, wyrównaniu podbudowy (uzupełnienie gruntem budowlanym identycznym jak w istniejącej 

podbudowie), wraz z jej zagęszczeniem oraz ponownym ułożeniu nawierzchni. 

Rozluźnienie drobnowymiarowych elementów kamiennych lub betonowych: 

Naprawa polega na usunięciu elementów rozluźnionych i ponownym ich wbudowaniu zgodnie z technologią 

przyjętą w dokumentacji technicznej.  

Niekontrolowane, nadmierne odkształcenia nawierzchni bitumicznych: 

W przypadku miejscowego ujawnienia się wady, naprawa polega na całkowitym usunięciu (poprzez 

nacięcie powierzchni i frezowanie) warstwy ścieralnej w miejscu wystąpienia odkształcenia i wbudowaniu 

(po oczyszczeniu miejsca sprężonym powietrzem) fragmentu nowej warstwy ścieralnej o identycznych 

parametrach z uszczelnieniem spoin taśmą bitumiczną. Naprawa powinna obejmować powierzchnię o 

regularnych kształtach równoległoboku, o wymiarach o min 30 cm większych od obszaru odkształcenia w 

każdym kierunku.  

Gdy zachodzą przesłanki wskazujące, że przyczyną usterki jest utrata stateczności warstw znajdujących się 

głębiej (tzn warstw podbudowy, stabilizacji lub podłoża gruntowego), naprawa powinna objąć wszystkie 

warstwy konstrukcyjne, przy czym naprawa powinna być prowadzona dla każdej z warstw osobno, przy 

zachowaniu zasady schodkowego zachodzenia na siebie poszczególnych warstw. 

W razie wystąpienia usterki w więcej niż jednym miejscu, gdy miejsca odkształceń są oddalone od siebie o 

mniej niż 5 m w każdym dowolnym kierunku, naprawa powinna objąć obszar uszkodzeń na całej szerokości 

pasa ruchu, oraz na całej długości występowania odkształceń. Jedynie gdy usterki zlokalizowane są w linii 

równoległej do osi jezdni , naprawa nie musi być wykonana na całej szerokości pasa ruchu, pod warunkiem, że 

szerokość naprawianego pasa będzie nie większa niż 1,5 m.  

Ubytki i wykruszenia w nawierzchniach bitumicznych: 

 Naprawa powinna być przeprowadzona zgodnie z procedurą naprawy nadmiernych odkształceń 

nawierzchni bitumicznych 

Spękania nawierzchni bitumicznych: 

W razie powstania spękań bitumicznych, usunięcie usterki w zależności od rodzaju spękań, naprawa 

polega na: 

a) dla spękań liniowych występujących pojedyńczo:  

Naprawa obejmuje na nacięciu szczeliny – poszrzezniu szczeliny frezarką palcowa lub tarczową w 

celu uzyskania szczeliny o pionowych sciankach, o przekroju zbliżonym do prostokątnego, o szerokości od 

12 do 15 mm i głębokości około 25 mm. Następnie szczelina powinna zostać oczyszczona sprężonym 

powietrzem, zagruntowana środkiem gruntującym (gruntownikiem) oraz wypełniona zalewą asfaltową. 

Gruntownik powinien być nanoszony specjalną wtryskarką, zapewniającą równomierne pokrycie ścianek 

cienką warstwą środka zwiększającego przyczepność. Przed aplikacją mas asfaltowych na gorąco, sczelina 

powinna być podgrzana lanca gorącego powietrza. Zalewanie masą wypełniającą powinno być prowadzone 

z użyciem specjalnych przeznaczonych do tego celu urządzeń przesuwanych wzdłuż zalewanej szczeliny. 

Urządzenia te powinny posiadać zbiorniki na kruszywo, w celu możliwości natychmiastowego posypania 

zalanej szczeliny kruszywem. Jako materiał zalewowy stosować należy specjalne zalewy z dodatkiem 

polimerów termoplastycznych, posiadające dobrą zdolność wypełniania spękań i szczelin, niską spływność 

w temperaturze +60 C, dobrą przyczepność do ścianek oraz dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach, 
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Masa zalewowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Jako posypkę 

należy zastosować cement lub mączkę kamienną.  

W przypadku spękań odbitych, naprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurą określoną dla 

naprawy nadmiernych odkształceń nawierzchni bitumicznych, z uwzględnieniem wzmocnienia 

międzywarstwowego geosiatką.  

Ewentualny spór między Zamawiającym i Wykonawcą dotyczący określenia, czy w danym przypadku 

występują spękania odbite, może zostać rozstrzygnięty na podstawie wyników dodatkowych badań. 

b) dla spękań liniowych występujących grupowo, naprawa powinna zostać wykonana zgodnie z 

procedurą określoną dla naprawy odkształceń wybudowanych nawierzchni bitumicznych.  

Ustala się, że spękania liniowe występują grupowo wtedy, gdy na danym obszarze znajdują się one w 

ilości co najmniej dwie szt w odległości mniejszej niż pięciokrotna długość najdłuższego pęknięcia. 

c) spękania siatkowe: naprawa powinna zostać wykonana zgodnie z procedurą określoną dla naprawy 

nadmiernych odkształceń nawierzchni bitumicznych. 

Zarysowania powierzchni betonowych: naprawy polegają na nacięciu, oczyszczeniu i wypełnieniu szczeliny 

środkami przeznaczonymi do tego typu napraw (np. głębokopenetrujące żywice polimerowe).  

Ubytki materiału w wykonanych nasypach (lub skarpach) spowodowane erozją: 

 Naprawa polega na usunięciu przemieszczonych materiałów nasypowych z miejsc ich nagromadzenia 

się, a następnie ponownym wbudowaniu odzyskanego lub dowiezionego materiału, oraz wykonania 

umocnienia naprawionych powierzchni (np. obsianie trawą lub ułożenie ażurowych płyt betonowych). 

Uszkodzenia i odkształcenia nawierzchni bitumicznych wokół wpustów ściekowych: 

a) w przypadku spękania nawierzchni wokół wpustu: 

naprawa polega na nacięciu warstwy ścieralnej w liniach tworzących równoległobok po zewnętrznym 

obrysie występujących spękań, usunięciu warstwy ścieranej z wyciętej przestrzeni, oczyszczeniu pola 

roboczego sprężonym powietrzem i wbudowaniu nowego fragmentu warstwy ścieralnej o identycznych 

parametrach z uszczelnieniem spoin taśmą bitumiczną, 

b) w przypadku odkształcenia nawierzchni w sąsiedztwie wpustu, gdy obszar odkształcenia mieści się w 

odległości 30 cm od wpustu, a odkształcenie jest nie większe niż 1 cm w stosunku do przyległych 

nawierzchni, naprawa powinna zostać wykonana wg pkt a), 

c) w przypadku odkształcenia nawierzchni w sąsiedztwie wpustu, gdy obszar odkształcenia przekracza 

odległość 30 cm od wpustu lub odkształcenie jest większe niż 1 cm w stosunku do przyległych nawierzchni, 

wymianie podlegają wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi w sąsiedztwie wpustu, przy zachowaniu zasady 

schodkowego zachodzenia na siebie poszczególnych warstw oraz z zastosowaniem na stykach warstw taśm 

bitumicznych. Przed wbudowaniem nowych warstw należy sprawdzić nośność podłoża i ewentualnie 

wykonać zabiegi wzmacniające. 

Odchylenia krawężników od linii ich wbudowania,  

W przypadku wystąpienia odchylenia pojedynczych lub kilku sztuk krawężników, naprawa powinna 

polegać na usunięciu krawężnika wraz z jego podbudową i fragmentem opornika oraz gruntem użytym do 

obsypki, a następnie wbudowaniu nowych elementów jak wyżej z geometrycznym dopasowaniem do linii 

przyległych krawężników i wykonaniem obsypki. 

W przypadku odchylenia większej grupy krawężników, roboty j/w powinny być poprzedzone geodezyjnym 

wytyczeniem linii krawężników. 

Spękania siatkowe i ubytki w powierzchni krawężników: nie dopuszcza się naprawy wbudowanych 

krawężników z użyciem jakichkolwiek zapraw. Jeżeli zakres ubytków lub spękań będzie kwalifikował 

krawężniki do naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do całkowitej wymiany uszkodzonych sztuk, 

Korozja elementów stalowych wyposażenia obiektów mostowych, zabezpieczonych powłokami malarskimi: 

Naprawa polega na usunięciu mechanicznym powłok malarskich oraz ognisk korozji w sposób 

mechaniczny, oraz doprowadzeniu metalu do stopnia czystości wymaganego dla danego rodzaju powłoki 

malarskiej, a następnie na nałożeniu kompletnego pakietu powłok malarskich (co najmniej dwie warstwy: 

powłoka podkładowa i powłoka właściwa). 

Zamawiający wymaga, aby nałożenie nowej powłoki ochronnej wykonane było dla całego elementu 

konstrukcyjnego, z którego wykonany jest dany element – nie dopuszcza się ograniczenia zakresu robót do 

fragmentu elementu (np. fragmentu pochwytu, przeciągu lub słupka balustrady).  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. Nr 170 z dnia 

12 października 2002 r. poz. 1393 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – 

„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na 

drogach” 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U.2003.177.1729) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. – o odpadach – (Dz. U. Nr 2012.21 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. 2001 nr 112, poz. 1206), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu i 

formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

 Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 Wymagania techniczne WT-1 – WT-5 (aktualne) 

 Wytyczne GDDKiA (pismo DODP -22/4100/215/98) 

 Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych 

 Dz. U. RP Nr 43, poz. 430, Warszawa, 14.05.1999 - Wymagania oraz zakres badań gruntów 

rodzimych 

 Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu 
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DM.00.00.01. ZAPLECZE WYKONAWCY  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej DM 00.00.01 Zaplecze Wykonawcy są wymagania 

dotyczące Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu  

pn. ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje swoje zaplecze budowy, informując na 

bieżąco Inwestora o wszystkich umowach zawartych z właścicielami nieruchomości, dotyczących ich 

wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją zamówienia.  

Zamawiający nie będzie ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z obowiązującym 

prawem lub Warunkami Kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania stwiorb 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych stwiorb 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem zaplecza Wykonawcy, o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację jako osobnej pozycji 

obmiarowej. Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne obiekty, urządzenia i instalacje potrzebne 

Wykonawcy do wykonania robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Zaplecze Wykonawcy – niezbędne urządzenia, instalacje, biura, magazyny, laboratoria, place składowe, 

drogi wewnętrzne i dojazdowe itp. potrzebne Wykonawcy do realizacji robót z uwzględnieniem potrzeb 

podwykonawców. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót zaleca się stosować wg STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów zaleca się stosować wg STWIORB DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu uzyskania materiałów, które okażą się potrzebne w 

związku z realizacją zaplecza. 

 Humus czasowo zdjęty z terenu przeznaczonego na zaplecze Wykonawcy może być wykorzystany do 

robót lub rekultywacji terenu po ukończeniu robót, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami. Miejsca czasowego składowania materiałów budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zaleca się stosować wg STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1], pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

  Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien korzystać ze sprzętu 

dostosowanego do przyjętej metody robót. 

 Wykonawca powinien używać jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu zaleca się stosować wg STWIORB DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1], pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Stosowane środki transportu nie mogą wpływać niekorzystnie na jakość wykonanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy mają spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. Wykonawca usunie wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót zaleca się stosować wg STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z warunkami kontraktu. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynności Wykonawcy przy wykonaniu robót obejmują: 

urządzenie zaplecza, 

utrzymanie zaplecza, 

likwidację zaplecza. 

5.3. Wykonanie zaplecza dla wykonawcy 

5.3.1. Urządzenie zaplecza 

 Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne obiekty, urządzenia i instalacje potrzebne 

Wykonawcy przy realizacji robót. Do nich mogą należeć budynki administracyjne, socjalno-bytowe, 

magazynowe i laboratoryjne, place składowe, bazy transportowe, instalacje elektryczne, teletechniczne, 

wodociągowe i inne, zabezpieczenie ochrony mienia, drogi dojazdowe i wewnętrzne, parkingi itp. 

 Place budowy i ich zaplecza oraz drogi dojazdowe (techniczne) zorganizowane będą w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i jak najmniejsze przekształcenie jego powierzchni. 

 Zaleca się lokalizować zaplecza budowy, a w szczególności magazyny, składy i bazy transportowe 

przede wszystkim na terenach już zagospodarowanych. 

 Place budowy zlokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej należy utrzymywać w stanie 

ograniczającym zapylenie, m.in. poprzez stosowanie zabezpieczeń dla składowanych materiałów, stosowanie 

gotowych mieszanek asfaltowych wytwarzanych w wytwórniach do wykonania nawierzchni, w celu 

ograniczenia w największym stopniu prac związanych z mieszaniem kruszywa ze spoiwem na miejscu 

budowy. 

 Wykonawca podejmie działania organizacyjne i techniczne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami lub ściekami powstającymi w związku z 

realizowanymi pracami. Na odcinkach, gdzie prace budowlane, w tym roboty ziemne, będą prowadzone w 

pobliżu cieków, Wykonawca zastosuje rozwiązania zabezpieczające przed ich uszkodzeniem, zasypaniem lub 

zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z prac budowlanych. 

 W czasie urządzenia zaplecza Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami bądź 

zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwymi metodami wykonawczymi lub zaniedbaniami, Wykonawca powinien naprawić lub odtworzyć 

możliwie jak najszybciej. 

W pomieszczeniach sanitarnych należy zapewnić w sposób stały środki higieniczne (ręczniki papierowe, 

papier toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń). 

Zaplecze (każde pomieszczenie przeznaczone do stałego pobytu ludzi - w domyśle nie dotyczy 

pomieszczeń higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno być wyposażone w system zapewniający 

utrzymanie właściwej dla komfortu pracy temperatury - w sezonie "grzewczym" grzejników, w sezonie letnim 

klimatyzatorów. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza 

w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów 

Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek Zamawiającego 

tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną.  

5.3.2. Utrzymanie zaplecza 

 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne, związane z 

użytkowaniem urządzonego zaplecza. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pomieszczeniach 

czystości, bieżącego utrzymania, konserwacji i napraw przekazanego zaplecza wraz z wyposażeniem. 

 Wszelkie usuwanie zanieczyszczeń stałych i płynnych, umożliwiających poprawne funkcjonowanie 

zaplecza Wykonawcy, musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi. 

5.3.3. Likwidacja zaplecza 

 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji 

użytkowanych w ramach urządzonego zaplecza Wykonawcy, według punktu 5.3.1. 

 Do robót likwidacyjnych należą też prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 

istniejących warunków terenowych, takie jak: 

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
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uzupełnienie zniszczonych w czasie istnienia zaplecza Wykonawcy istniejących elementów terenowych, 

drogowych lub innych, 

roboty porządkujące otoczenie terenu zaplecza Wykonawcy, 

usunięcie ewentualnego oznakowania dróg w otoczeniu zaplecza Wykonawcy, wprowadzonego na okres 

trwania budowy drogi. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót i rozliczeniu 

Umowy/Kontraktu, przywrócić teren zaplecza do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót zaleca się stosować wg STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót zaleca się stosować wg STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jeśli warunki kontraktu nie ustalają inaczej, to jednostką obmiarową urządzenia, utrzymania i 

likwidacji zaplecza Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe (ryczałt). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót zaleca się stosować wg STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1], pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z warunkami kontraktu, jeżeli odbiór określony w 

dokumentach umowy da wynik pozytywny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zaleca się stosować wg STWIORB DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej (ryczałtu) obejmuje: 

urządzenie zaplecza Wykonawcy, 

utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

likwidację zaplecza Wykonawcy. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentów umowy, dokumentacji 

projektowej, STWIORB, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (stwiorb) 

DM.00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 1995 r.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 

Warunki kontraktu 
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DM 00.00.02. WZNOWIENIE GRANIC PASA DROGOWEGO 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej DM 00.00.02 – są roboty związane z wyznaczeniem granic 

pasa drogowego, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 423”. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie informacje i materiały dla celów 

związanych z realizacją zamówienia. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacji Technicznej stanowi obowiązującą podstawę opracowania STWiORB stosowanej jako Dokument 

Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu 

wymienionego w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.2 „Wymagania ogólne” 

Wyznaczenie granic polega na wykonaniu wznowienia znaków graficznych na podstawie istniejącej i 

obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosowanymi znakami graficznymi na podstawie 

dokumentów otrzymanych z właściwego terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub w 

przypadku braku takich dokumentów wykonanie procedury rozgraniczenia. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze: 

-zakupem i pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania prac, 

-wyznaczenie znaków granicznych pasa drogowego  

-okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 

-stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego znakami naziemnymi i podziemnymi, na terenach 

o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwałego materiału 

-stabilizacja punktów oznaczenia pasa drogowego, 

-wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego i przekazanie do zasobu geodezyjnego oraz 

zamawiającemu. 

Granice działek należy wznowić w obecności przedstawiciela Zamawiającego jako władającego pasem 

drogowym oraz użytkowników przyległych nieruchomości. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB DM 00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania Ogólne". 

Wyznaczenie znaków granicznych - czynność techniczna dokonana przez uprawnianego geodetą na zlecenie 

właściciela działek. Ma ono miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami, działkami 

zostały już wcześniej ustalone, w toku postępowania rozgraniczającego, podziałowego, scaleniowego lub 

prawomocnego orzeczenia sądu. 

Znak graniczny betonowy - służy do stabilizacji punktów granicznych działek pasa drogowego usytuowany w 

miejscach każdego załamania granicy długości 50 cm. 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych z właścicielami 

nieruchomości. 

Słup graniczny betonowy żółty (świadek) z napisem PAS DROGOWY stanowiący załącznik 

nr 1 - służy do stabilizacji granicy działki pasa drogowego, usytuowany przy znaku granicznym na linii granicy 

w miejscach każdego załamania granicy, oraz dodatkowo na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie 

większej niż 100 m, napisami skierowany w kierunku drogi. 

Stabilizacja granic w terenie - Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów 

granicznych pasa drogowego (również działek wchodzących w całości w pas drogowy) jak i granic działek 

wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych - po 

uzyskaniu niezbędnych materiałów czy dokumentów potrzebnych do wykonania tych czynności. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 pkt 1.5 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00. pkt 2 “Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do czynności wyznaczenia znaków granicznych i stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego należy 

użyć: 

do stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego (na etapie wyznaczenia) należy użyć pali 

drewnianych o średnicy od 0,10 do 0,15 m i długość od 1,5 do 1,7 m. oznaczonych na czerwono, 

farba chlorokauczukowa, 
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betonowych punktów granicznych z krzyżem o dł 50 cm  

świadków punktów granicznych o wymiarach 12×10×100 cm z betonu C20/25 (B25) wibroprasowanego, 

pomalowany do połowy na żółto z czarnym wytłoczonym napisem "PAS DROGOWY", druga połowa 

„świadka” (część która będzie osadzona w gruncie) pomalowana lepikiem asfaltowym (zgodny z 

załączonym rysunkiem – załącznik nr 1). 

2.3. Materiały dla Zamawiającego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację z czynności wyznaczenia znaków granicznych i 

oznaczenia granic pasa drogowego w formie operatu wykonanego przez uprawnionego geodetę, zawierającą: 

 (a) kopie protokołów okazania znaków granicznych pasa właścicielom działek przyległych do pasa drogowego, 

(b) kopie szkiców geodezyjnych do protokołów, 

(c) wykaz wszystkich współrzędnych punktów granicznych z opisem rodzaju stabilizacji (wydruk oraz plik 

*.txt), 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00. pkt 3 "Wymagania ogólne". 

Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Instrumenty i przymiary 

geodezyjne powinny mieć przeprowadzone badania /podstawowe, okresowe, doraźne/, odpowiednie dla danych 

przyrządów pomiarowych, oraz posiadać właściwe dla nich, aktualne świadectwa przydatności do pomiarów 

/świadectwo atestacji lub komparacji, metryka instrumentu/. Rodzaj i częstotliwość wykonywania badań podają 

przepisy, odnoszące się do określonych przyrządów i technologii pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. pkt 4 "Wymagania ogólne". 

Elementy betonowe (graniczniki i „świadki” punktów granicznych) można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. Należy zapewnić warunki, aby przewożone elementy nie ulegały uszkodzeniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. pkt 5 "Wymagania ogólne". 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz instrukcjami 

GUGiG (1-7). Wykonawca własnym staraniem i kosztem uzyska wszelkie informacje i materiały niezbędne do 

prawidłowej realizacji robót. Wszelkie prace pomiarowe związane z realizacja robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Prace pomiarowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich wyniesionych punktów i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją 

projektową oraz niniejszymi STWIORB. 

Wyznaczenie znaków granicznych pasa drogowego  

Wyznaczenie znaków granicznych pasa drogowego należy wykonać w oparciu o dane z Operatu Ewidencji 

Gruntów i Budynków właściwego terenowo Starostwa Powiatowego oraz Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej które Wykonawca uzyska we własnym zakresie. 

Wyznaczenie granic pasa drogowego obejmuje: 

- uzyskanie niezbędnych informacji, materiałów i współrzędnych; 

- odnalezienie i zidentyfikowanie punktu; 

- wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego; 

- oznakowanie granic pasa drogowego ogranicznikami wg załącznika Nr 1 i 2; 

- w razie potrzeby przeprowadzenie procedury postępowania rozgraniczającego; 

- spisanie protokołów granicznych; 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji papierowej i elektronicznej. 

Wyznaczenie znaków granicznych pasa drogowego polegać będzie na wyznaczeniu, zastabilizowaniu i 

oznakowaniu przez uprawnionego geodetę znaków granicznych pasa drogowego staraniem i na koszt 

Wykonawcy robót.  

Wykonawca zastabilizuje znaki graniczne pasa drogowego za pomocą betonowych punktów granicznych i 

betonowych „świadków” punktów granicznych. Betonowe punkty graniczne należy wkopać w miejscach 

charakterystycznych granicy pasa drogowego (na załamaniach granicy oraz na prostej w odległości nie większej 

jak 100 m z zachowaniem widoczności pomiędzy sąsiednimi znakami) 

Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwałego 

materiału. 
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W przypadku gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu, należy dany punkt opisać oraz sporządzić 

szkic topograficzny określający jego położenie. 

„ Świadek „ punktu granicznego winien być usytuowany bezpośrednio przy punkcie granicznym na linii 

granicznej oraz z napisem PAS DROGOWY skierowanym w kierunku drogi.  

Betonowe punkty graniczne i żelbetowy „świadek” punktu granicznego zostaną wykonane staraniem 

Wykonawcy załącznika nr 1 dla świadka punktu granicznego.  

Powyższe prefabrykaty przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera. Ponadto muszą być wolne od spękań, wykruszeń i ubytków oraz powinny mieć powierzchnie gładkie, 

bez śladów po pęcherzach powietrznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00. pkt 6 "Wymagania ogólne" oraz 

Instrukcjach i wytycznych GUGiK (1-7) 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00. pkt 7 " Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych ze stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego jest szt. (sztuka) 

zastabilizowanego punktu pasa drogowego.  

Jako sztuka wyniesionego punktu pasa drogowego rozumie się komplet granicznika i „świadka” punktu 

granicznego. 

Szczegółowe rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie dokonanych i udokumentowanych czynności 

geodezyjnych w oparciu o cenę jednostkową określoną w kosztorysie ofertowym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. pkt 8 "Wymagania ogólne".  

Odbiór robót związanych ze stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego następuje na podstawie szkiców, 

dzienników pomiarów i protokołów z przeprowadzonego postępowania.  

Dokumentacja geodezyjna powinna zostać odebrana i przyjęta przez właściwy Powiatowy Ośrodek Geodezyjny. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji pomiarowej w wersji papierowej i 

elektronicznej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DM 00.00.00. pkt 9 "Wymagania ogólne" 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 sztuki [szt.] wznowienia i stabilizacji punktu granicznego pasa drogowego dla robót objętych niniejszą 

STWiORB obejmuje: 

- uzyskanie niezbędnych informacji i materiałów ze składnicy odpowiedniego Ośrodka Geodezji i Kartografii; 

- odnalezienie i zidentyfikowanie punktu; 

- wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego; 

- zakup i transport betonowych graniczników i „światków” punktów granicznych w miejsce stabilizacji; 

- okazanie granic właścicielom działek przyległych do pasa drogowego, 

- w razie potrzeby przeprowadzenie procedury postępowania rozgraniczającego; 

- oznakowanie granic pasa drogowego granicznikiem betonowym oraz „świadkiem” punktu granicznego; 

- opisanie graniczników; 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji papierowej i elektronicznej. 

- przekazanie Operatu Technicznego dot. wznowienia znaków granicznych do zasobu geodezyjnego. 

Przedstawione powyżej wykaz czynności nie wykluczają wykonania innych prac, jeżeli okażą się one niezbędne 

do prawidłowej realizacji zadania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623; z późniejszymi zmianami.  

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 

25, poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr43 poz.430. z późniejszymi zmianami, 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. - Dz. U.2000r Nr 63 poz. 735, z 

późniejszymi zmianami, 

[2] Ustawa z dnia 29.0i.2004r, Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
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z późniejszymi zmianami. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651; z 

późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości Dz. U. Nr 268 poz. 2663. [4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 260; z późniejszymi zmianami. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2013 r; z późniejszymi zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z 

późniejszymi zmianami. 

[5.1] Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 

38 poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie 

zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii 

zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 

837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. Nr 43 poz.296 z 

późniejszymi zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 poz.267. [9] 

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2013 poz.707 z późniejszymi 

zmianami. 

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 

wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz. 1122 z późniejszymi zmianami 

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa Dz. U. z 2012r. poz. 1187 z późniejszymi zmianami. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. Dz.U.2013 poz. 687. 

[13] Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. 2008 r. Nr 154, poz. 958. 

[14] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. Nr 

133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 

[15] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz. U. 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami. [16] 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

[17] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

[18] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 

[19] Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.10.2008r. [20] 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29.04.2010r., 

10.1. Wytyczne i instrukcje. 

[21] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:  

[21.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogólne. 

[21.4] GG-00.21.01. - Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

[21.5] GG-00.21.02. - Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i 

leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 

[ [21.7] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 

uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.  

 Zał. Nr 1 
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DMU 00.00.03 INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej DM 00.00.03 – Zabezpieczenie Terenu Budowy są wymagania 

dotyczące Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. ,,Budowa obwodnicy 

Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacji Technicznej stanowi obowiązującą podstawę opracowania STWiORB stosowanej jako Dokument 

Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu 

wymienionego w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem tablic 

informacyjnych i promocyjnych , zgodnie z zakresem w/g Dokumentacji Projektowej oraz innych działań dot 

promocji i informacji.  

Zakres rzeczowy obejmuje: 

- montaż i utrzymanie   oraz demontaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej , 

- montaż i utrzymanie oraz demontaż tablic informacyjnych o utrudnieniach na drodze, 

- montaż tablic pamiątkowych o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, zgodnie ze wskazaniami 

Inżyniera, 

- stosowania w oznaczaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2014-2020 spójnego 

systemu identyfikacji wizualnej dla marki Funduszy Europejskich 

- znakowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu (na pierwszej stronie każdego 

dokumentu) znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 

Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi 

STWiORB DMU 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB pkt 1.5 DMU 00.00.00 „Wymagania Ogólne" 
 Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

organizacji robót budowlanych; 

zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

ochrony środowiska; 

warunków bezpieczeństwa pracy; 

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

warunków organizacji ruchu; 

zabezpieczenia chodników i jezdni  

Rodzaje działań informacyjnych i promocyjnych (informacja o dofinansowaniu ze środków UE) : 

Znakowanie korespondencji,  

Znakowanie  materiałów informacyjnych i promocyjnych,  

Ustawienie tablic informacyjnych i pamiątkowych 

Zasady znakowania dokumentów i innych materiałów promocyjnych i informacyjnych : 

 

Wykonawca ma obowiązek stosowania w oznaczaniu dokumentów , materiałów informacyjnych i promocyjnych 

w ramach RPO WO 2014-2020 spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla marki Funduszy Europejskich.  

Poniżej przedstawiono obowiązujące znaki graficzne, których wzory  są także dostępne na stronie internetowej 

www.rpo.opolskie.pl : 

znak graficzny z logotypem nawiązującym do nazwy programu złożony z symbolu graficznego, nazwy 

Fundusze Europejskie (FE)  oraz nazwy programu, z którego finansowany jest projekt: 

 

 
znak  Unii Europejskiej  (UE) złożony jest z  flagi UE, napisu Unia Europejska  oraz nazwy funduszu                            

( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja z odwołaniem po lewej stronie): 

 

 

http://www.rpo.opolskie.pl/
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W zestawieniu znak Unii Europejskiej znajduje się zawsze z prawej strony, znak  Funduszy Europejskich z 

lewej, w przestrzeni między tymi znakami należy umieścić  obowiązkowo umieścić znak  „Opolskie kwitnące”. 

 
Poniżej przykład znakowania korespondencji: 

 
 

Ponadto wszelkie materiały promocyjne dużego formatu (np.: bannery, ścianki, namioty), a także materiały 

multimedialne oraz wybrane materiały drukowane (np.: publikacje, ulotki, ogłoszenia prasowe, materiały 

konferencyjne, filmy) będą zawierały obowiązkowo: emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii 

Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Funduszy 

Europejskich wraz z nazwą Programu oraz logotyp „Opolskie kwitnące”. Powyższe dotyczy także wszelkich 

dokumentów budowy oraz prowadzonej korespondencji. 

Znaki graficzne w formatach JPG, CDR w wersji kolorowej i achromatycznej są dostępne na stronie 

www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Nowa perspektywa 2014-2020/ Informacja i promocja. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej oraz 

fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków funduszy unijnych w ramach RPO WO 2014-2020. 

Ponadto, w przypadku projektów infrastrukturalnych zaleca się, aby do publicznej wiadomości, podawane były 

istotne wydarzenia związane z realizacją projektu. 

  

Za informację o współfinansowaniu, o której mowa w niniejszym dokumencie rozumie się tekst informujący o 

tym, że projekt lub dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Treść informacji o współfinansowaniu może podlegać modyfikacjom i 

rozwinięciu. 

W informacji o współfinansowaniu należy posługiwać się pełnymi nazwami tj. Unia Europejska i Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego.  

Realizacja ww. zadań odbywa się przy wykorzystaniu obowiązkowych i rekomendowanych działań 

informacyjnych i promocyjnych.   

Wykonawcy mogą realizować również inne działania informacyjne i promocyjne poza obowiązkowymi 

i rekomendowanymi, jeśli działania te służą informowaniu opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii 

Europejskiej oraz o tym, iż projekt jest współfinansowany ze środków funduszy unijnych w ramach RPO WO 

2014-2020. Działania takie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Działania obowiązkowe to znakowanie korespondencji i i innych dokumentów związanych z realizacją 

niniejszego zadania, ustawienie tablic informacyjnych i promocyjnych. 

Wykonawca, w ramach promocji projektu zobowiązany będzie do umieszczenia w ogólnodostępnym i dobrze 

widocznym miejscu wykonywania robót budowlanych (na początku i końcu odcinka) tablic informacyjnych, 

które po zakończeniu realizacji zadania zastąpić należy tablicami pamiątkowymi. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB pkt 2 

DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe  

2.2.1 Tablice informacyjne i pamiątkowe o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 

Tablice muszą zawierać następujące informacje: 

Nazwę beneficjenta (WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE), 

Tytuł projektu, 

Cel projektu, 

Zestaw logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”, 

Adres portalu  www.mapadotacji.gov.pl . 

Poniżej zamieszczamy wzór tablicy informacyjnej w tym również bannera i tablicy pamiątkowej , który należy 

wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych i promocyjnych: 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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 TYTUŁ PROJEKTU  [treść do uzupełnienia] 

  Cel projektu:   Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju 

regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. 

Beneficjent:  WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE                                                                

                                                                                                           

www.mapadotacji.gov.pl 

Wymiary tablic informacyjnych i promocyjnych o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: 

Minimalny wymiar tablic: 120 cm x 180 cm   

Banner zamieszczony na czas realizacji inwestycji  o minimalnej powierzchni 6m
2
 

Rekomendowany wymiar tablic – powierzchnia 6m
2
 

Lokalizacja tablic informacyjnych i promocyjnych : 

Tablice muszą być  umieszczone w miejscu realizacji inwestycji  (początek i koniec rozbudowywanego 

odcinka drogi), w miejscach dobrze widocznych i ogólnie dostępnych, gdzie większa liczba osób będzie 

miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy. Banner należy umieścić w rejonie budowy obiektu 

mostowego ( w miejscu korekty łuku poziomego drogi), w taki sposób, aby był dobrze widoczny z obecnie 

przebiegającej trasy drogowej. 

Terminy ustawienia tablic informacyjnych i promocyjnych : 

Tablice informacyjne oraz banner - niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego  ( po 

przekazaniu placu budowy i uzgodnieniu z Zamawiającym  treści i  szczegółowej lokalizacji tablic) 

Tablice promocyjne - najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym  treści i  szczegółowej lokalizacji tablic) 

Pozostałe informacje dot. tablic informacyjnych i promocyjnych : 
Należy zwróć szczególną  uwagę, aby znaki i informacje były czytelne. Jeżeli tablica jest położona w 

znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powierzchnia tablicy 

powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z jej treścią. 

Planuje się ustawić co najmniej 2 tablice informujące społeczeństwo o dofinansowaniu niniejszego 

projektu ze środków unii europejskiej ( informacyjne ) oraz zawiesić banner  i 2 tablice 

pamiątkowe. Wykonawca może ustawić więcej tablic  w zależności od potrzeb i możliwości, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.   

Należy zadbać o to, aby tablice nie zakłócały ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd 

były zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej i 

miast oraz zasadami ochrony przyrody. Należy zadbać także o to, by były one dopasowane do 

charakteru otoczenia.   

Dokładną treść tablic i dokładne miejsce ich lokalizacji  należy uzgodnić z zamawiającym przed ich 

wykonaniem. 

Dokładne dane dotyczące wykonania tablic znajdują się w Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki 

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020  - adres  

internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf 

Tablice informacyjne oraz banner muszą  być ustawione w okresie realizacji robót budowlanych, 

Tablice pamiątkowe muszą być wykonane z materiałów trwałych, gdyż okres ich ekspozycji wynosi 

minimum 5 lat od czasu dokonania ostatniej płatności za realizację zadania.  

Tablice pamiątkowe muszą być wykonane z trwałych materiałów. W przypadku wykonania tablic 

informacyjnych z materiałów trwałych,  Zamawiający dopuszcza  możliwość  montażu 

odnowionych tablic  informacyjnych jako tablic pamiątkowych. Zamawiający zwraca uwagę, że 

Wykonawca udziela gwarancji na całe zadanie , w tym również na ustawione tablice pamiątkowe.   

Ogólne Informacje nt. informacji i promocji można uzyskać pod linkiem: http://rpo.opolskie.pl/?p=83 

2.2.2 Tablice informacyjne o utrudnieniach 

 Tablica informacyjna pt. „Przeparaszamy za utrudnienia” muszą zawierać poniższe informacje:  

Informacje o utrudnieniach, 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf
http://rpo.opolskie.pl/?p=83


Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

34 

 

Informacje o dacie planowanego zakończenia,  

Emblemat Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  

znak Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”,  

Znak „Uwaga roboty drogowe”  

Hasło – „Przepraszamy za utrudnienia” oraz „Budujemy dla Ciebie”.  

Poniżej zamieszczamy wzór tablicy informacyjnej o utrudnieniach, który należy wykorzystać: 

 
Wymiary tablic informacyjnych o utrudnieniach :  

Tablice informacyjne mają wymiar nie mniejszy niż 180x120 cm 

Lokalizacja tablic informacyjnych o utrudnieniach : 

Tablice muszą być  umieszczone w miejscu realizacji inwestycji  (początek i koniec rozbudowywanego odcinka 

drogi), w miejscach dobrze widocznych i ogólnie dostępnych . 

Terminy ustawienia tablic informacyjnych  : 

Ustawienie - niezwłocznie po   przekazaniu placu budowy i uzgodnieniu z Zamawiającym  treści i  szczegółowej 

lokalizacji tablic  

Likwidacja – w dniu odbioru końcowego robót , po przekazaniu drogi do eksploatacji.  

W przypadku ewentualnej zmiany terminu zakończenia treść tablicy podlega modyfikacji. 

2.3. Konstrukcje wsporcze 

2.3.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze tablic należy wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych 

kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera zgodnie z propozycją Wykonawcy. 

2.3.2. Rury 

Słupki do zamocowania znaków zaleca się wykonać z ocynkowanych rur o średnicy i długości zgodnej z 

Dokumentacją Projektową.  

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości 

rury. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 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 wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-

84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.  

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 

2.3.3. Kształtowniki 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika powinna być 

charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i 

naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia 

powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza 

dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
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Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 

kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 

nieuzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St 3S oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 - tablica 3 lub 

innej uzgodnionej stali i normy z Inżynierem. 

2.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

Powłoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych, powinny być z cynku o czystości nie mniejszej niż 

99,5 % i odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 1461. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być 

zgodna z wymaganiami PN-EN ISO 1461. 

Oczyszczenie powierzchni przez odtłuszczenie, a następnie piaskowanie lub śrutowanie do drugiego stopnia 

czystości wg PN-70/H-97052. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU 00.00.00 "Wymagania Ogólne"  

Można używać dowolnego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU 00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 4.  

Tablice informacyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się w czasie transportu i uszkodzenie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU 00.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt 5. 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania 

Kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót Kontraktowych.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Wykonawca 

opracuje i przedstawi Inżynierowi Projektu do zatwierdzenia Projekt Tablic informacyjnych wraz z propozycją 

ich lokalizacji. Powyższe wymaga zatwierdzenia również przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

kontraktu. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót, należy wyznaczyć lokalizację tablic, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi 

jezdni, - wysokość zamocowania tablic 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. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych tablic 

Sposób wykonania wykopu pod fundamenty tablic powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju 

gruntu i posiadanego sprzętu. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.4. Fundamenty z betonu zbrojonego  

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania tablic wykonywane z betonu zbrojonego 

należy wykonać zgodnie z PN-S-02205. 

Wykopy fundamentowe 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. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu 

betonem klasy C 12/15. 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. 

5.5. Tolerancje ustawienia tablic 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia tablic: 

- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 % 

- w wysokości umieszczenia tablic, nie więcej niż ± 2 cm, 
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- odchyłka w odległości ustawienia tablic od krawędzi jezdni, krawędzi umocnionego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia tablic zgodnie 

z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 

5.6. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych 

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 

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 ± l,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 PN-M-69775. Inżynier może dopuścić wady 

większe, jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego. 

5.7. Konstrukcje wsporcze 

5.7.1. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

W przypadku konstrukcji wsporczych, nieosłoniętych 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 

nieosłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego ( 

zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 

Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i 

umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części 

konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 

m. 

5.7.2. Zapobieganie zagrożeniu użytkownikom drogi i terenu przyległego przez konstrukcję wsporczą 

Konstrukcja wsporcza tablicy musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożeniu użytkownikom pojazdów 

samochodowych oraz innym użytkownikom drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu na konstrukcję 

utrzymującą tablicę. Konstrukcja wsporczą tablicy musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu 

przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia. 

5.8. Tablice na dwóch słupach lub podporach 

Przy stosowaniu tablic 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. 

5.8.1. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej tablicy 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 może być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

5.8.2. Barwa konstrukcji wsporczej 

Konstrukcje wsporcze tablic 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. 

5.8.3. Połączenie tablicy z konstrukcją wsporczą 

Materiał i sposób wykonania połączenia tablicy z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu 

odpowiednich narzędzi, odłączenie tablicy 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. 

Nie dopuszcza się zamocowania tablicy do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.8.4. Trwałość wykonania tablicy 

Tablica musi być wykonana w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu 

lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na tablicę, nie mogą 

powodować zniekształcenia treści tablic. 

5.9. Lokalizacja tablic 

Tablice informacyjne 

W przypadku projektów drogowych o charakterze przebudowy na już istniejących ciągach drogowych tablice 

informacyjne należy umieszczać: 

przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu końcach zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, 

banner – w rejonie budowanego obiektu mostowego 
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W przypadku realizacji projektów polegających na budowie nowych odcinków tablice informacyjne należy 

umieszczać: 

na początku i końcu odcinka drogi, 

Tablice informacyjne o dofinansowaniu ze środków UE powinny stać podczas całej realizacji kontraktu Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót Tablice 

informacyjne można usunąć dopiero po postawieniu tablic pamiątkowych. 

Tablice pamiątkowe 

Tablice pamiątkowe powinny być zamontowane w ogólnie dostępnym miejscu oraz informować o wsparciu 

danej inwestycji przez Unię Europejską i zastąpić tablice informujące najpóźniej   po zakończeniu realizacji 

danego projektu. 

Przed umieszczeniem tablic pamiątkowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (Kierownikiem Projektu) ich 

lokalizację. Konkretna lokalizacja tablic pamiątkowych musi być zatwierdzona przez Zamawiającego 

(Kierownika Projektu) w celu optymalnego rozpropagowania celów realizacji danego przedsięwzięcia oraz 

informowaniu opinii publicznej o wkładzie UE. 

Tablice informacyjne o utrudnieniach  

Tablice informacyjne o utrudnieniach powinny stać podczas całej realizacji kontraktu Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania tablic informacyjnych z pkt. 2 oraz pkt. 5 

niniejszej STWiORB. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych  

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych " na 

mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 

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

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę ze świadectwem dopuszczenia do stosowania lub zaświadczeniem o 

jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

- zgodność wykonania tablic (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania), 

- 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 5.4, 

- 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 , 

- złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.6, powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót przedstawiono w STWiORB DMU 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt  

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiaru jest ryczałt zamontowanej tablicy informacyjnej lub tablicy pamiątkowej zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót przedstawiono w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt . 
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W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności powinna być określona na podstawie zasad przedstawionych w STWiORB DMU.00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.1. CENA JEDNOSTKOWA 

Dla tablic informacyjnych i promocyjnych o dofinansowaniu ze środków UE oraz informacyjnych o 

utrudnieniach: 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za szt. (sztukę) zamontowanej tablicy informacyjnej lub tablicy 

pamiątkowej. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

-   przygotowanie projektu tablic informacyjnych i bannera i  tablic pamiątkowych zgodnie z zaleceniami 

Inżyniera 

-   zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich potrzebnych materiałów, 

-  zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania tablic wraz z konstrukcją 

wsporczą i    

   pozostałymi elementami, na których zamontowane zostaną tablice; 

- wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych i  tablicy pamiątkowych na miejsce wskazane 

przez Inżyniera; 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie fundamentów z betonu zbrojonego, 

- wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

- ustawienie tablic informacyjnych  oraz bannera i  tablic pamiątkowych  na wskazanym miejscu, 

- utrzymanie w dobrym stanie  w okresie trwania robót budowlanych tablic informacyjnych 

- rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza plac budowy zgodnie z 

instrukcją Inżyniera 

- uporządkowanie terenu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206-1 Beton Część 1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

PN-H-82200 Cynk 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

PN-H-9301U Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 

badania 

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 

Wymagania i badania. 

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw 

wysokochromowych do napawania 
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10.2. INNE DOKUMENTY 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drodze - załącznik do Dz. U. nr 220 poz.2181 z 2003 r. wraz z 

późniejszymi zmianami) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

40 

 

D-01.01.01 ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW   

WYSOKOŚCIOWYCH 
1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z odtworzeniem trasy 

drogowej i jej punktów wysokościowych przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i 

Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz 

położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych 

 Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 

wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 

podpory, punkty). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od  0,04 do 0,05 m. 

 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT POMIAROWY 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 
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- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 

wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 

poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

może przekraczać 500 m. 

 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 

drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 

wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie 

od jego konfiguracji. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera. 
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 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 

punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 

dokumentacji projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych 

niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 

trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  

 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6. WYZNACZENIE POŁOŻENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH 
 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

wytyczenie osi obiektu, 

wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów 

mostów i wiaduktów. 

 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej 

osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 

 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

43 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 

mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01  USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z usunieciem drzew i 

krzaków przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 

drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 Pełnowartościowe drewno uzyskane przez Wykonawcę z wycinki drzew staje się własnością 

Zamawiającego i zostanie odwiezione przez Wykonawcę na miejsce składowania wskazane przez Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy: 

- przeprowadzenie przetargu na sprzedaż drewna z wycinki, przy czym ilość, kategoria i cena nie może 

być niższa niż oszacowane przez rzeczoznawcę, 

- przekazanie Inwestorowi protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego mającego na 

celu uzyskanie oferty z najwyższą ceną, 

- wydanie drewna oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, po uzyskaniu informacji od Inwestora, 

że należność za drewno zastała zapłacona; jeżeli oferent mimo otrzymania faktury nie zapłaci 

należności w wyznaczonym terminie, drewno zostanie sprzedane oferentowi, który zaoferował drugą 

cenę, jednakże nie niższą niż ustalona przez rzeczoznawcę, 

- wpłata za drewno musi zostać dokonana przed wystawieniem przez Wykonawcę ostatniej faktury dla 

zadania, 

- koszty związane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy należy ująć w cenach 

jednostkowych kosztorysu ofertowego, 

- w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym zaoferowano ceny niższe od ceny wynikającej z 

wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub gdy oferent nie zapłacił w wyznaczonym terminie 

należności za drewno, Wykonawca jest zobowiązany zakupić drewno od Inwestora po cenie ustalonej 

przez rzeczoznawcę. 

Materiał odpadowy powstały z karczowania drzew, pni i krzewów jest własnością Wykonawcy. 

Wykonawca pomniejszy koszt wykonania robót związanych z wycinką drzew o koszt pozyskanego materiału, 

uzgodniony z Inżynierem.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO USUWANIA DRZEW I KRZAKÓW 
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

- piły mechaniczne, 

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

- spycharki, 

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT PNI I KARPINY 
 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZAKÓW 
 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 

spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 

ustalonym przez Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych 

w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 

głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w 

punkcie 5.3. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 

wyjątkiem następujących przypadków: 

w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje 

się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie 

pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe 

odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano 

stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być 

ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 

w nich wody. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 

materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 

ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim 

gruncie. 

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 

STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. 

 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 

wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 

powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich 

przepisów. 

 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 

dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 

zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 

jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 

Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane 

przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości 

po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. 
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Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą 

gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po 

spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których 

odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. KONTROLA ROBÓT PRZY USUWANIU DRZEW I KRZAKÓW 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 

odpowiednie wymagania określone w STWiORD D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

dla drzew - sztuka, 

dla krzaków - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

- zasypanie dołów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Nie występują. 
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D-01.02.02  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY   
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu i darniny przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 

warstwy humusu i darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU I DARNINY 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nie nadającej się do 

powtórnego użycia należy stosować: 

- równiarki, 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, 

należy stosować: 

- noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

- łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. TRANSPORT HUMUSU I DARNINY 
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

 Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do 

powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i darniny. 

5.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 

zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub 

wskazaniami Inżyniera. 

 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
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może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), 

należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 

 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

STWiORB lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 

stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 

przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. ZDJĘCIE DARNINY 
 Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta 

darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i 

przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 

 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, 

prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość 

darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 

 Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 

wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na 

takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę 

należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na 

przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien 

przekraczać 4 tygodni. 

 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem 

równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w STWiORB lub przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU LUB/I DARNINY 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i darniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena 1 m

2
 wykonania robót obejmuje: 

- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 

- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Nie występują. 
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D-01.02.01A  OCHRONA  ISTNIEJĄCYCH  DRZEW  

W OKRESIE BUDOWY  DROGI 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ochroną istniejących drzew w okresie 

budowy drogi przy budowie inwestycji pod nazwą: ,, Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad wykonania i odbioru robót trwających w okresie 

budowy drogi, związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew zlokalizowanych: 

- w pasie wykonywania budowlanych robót drogowych, które dokumentacja projektowa, STWiORB lub 

Inżynier przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, 

- na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i zaplecza 

budowy, 

- z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia na okres po 

zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 

1.4.2. Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 

1.4.3. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.4. Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym 

przewodnikiem i uformowaną koroną.  

1.4.5. Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

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

STWiORB. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować 

następujące materiały: 

a)   materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

- deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

- maty słomiane, 

- zużyte opony samochodowe, 

- drut, taśmę stalową, gwoździe, 

- wodę, 

b)   materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, według ustaleń dokumentacji 

projektowej, jak: 

- mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź na sucho, 

- mury betonowe i ew. żelbetowe, 

- mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne, 

- pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt betonowych, z ew. stopami fundamentowymi itp., 

c)   materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

- preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 

- środki impregnujące, 

- wodę. 
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Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być zaproponowane 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Wymagania dotyczące materiałów do wykonania stałych 

konstrukcji ochronnych wokół drzew, powinny odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej.  Zaleca się, 

aby: 

- elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją, 

- beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej B 35. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

a)   sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

- ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 

- samochodu skrzyniowego do transportu, 

- sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 

- wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

b)   sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew: 

- wg ustaleń STWiORB wymienionych w punkcie 2.2.2, 

c)   sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 

- ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

- ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

  

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
 Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

 Materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, wymagające specjalnego 

sposobu zabezpieczenia w czasie transportu, należy przewozić według ustaleń STWiORB wymienionych w 

punkcie 2.2.2. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 

podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

- roboty przygotowawcze,  

- roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

- roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań 

Inżyniera: 

- ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 

- szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach zabezpieczających 

drzewa, 

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 

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

przygotowawczych oraz z ustaleń STWiORB D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

5.4. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW, NA OKRES BUDOWY 
 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, a są 

narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 
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- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inżyniera. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 

× 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

- poruszania się sprzętu mechanicznego, 

- składowania materiałów budowlanych, 

- zmian poziomu gruntu. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a 

szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od 

października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane 

wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w 

formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m  wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane 

jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod 

warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

- owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m
2
 na jeden pień) lub zużytymi oponami 

samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część 

każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. 

Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 

40÷60 cm, 

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m
2
 na jedno drzewo, 

- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm
3
 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w 

zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

- usunięcie materiałów zabezpieczających, 

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

5.5. STAŁE ZABEZPIECZENIE DRZEW 
 Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu drogowych robót 

budowlanych, mogą podlegać: 

- tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5.4, jeśli poziom terenu wokół drzewa nie zmieni się, 

- niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniżeniu lub podwyższeniu terenu wokół drzewa, 

- obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy większych różnicach pomiędzy 

terenem istniejącym a projektowanym. 

Decyzja, dotycząca sposobu stałego zabezpieczenia drzew oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokół drzew: 

- przy obniżeniu terenu o 1÷1,2 m można wokół drzewa pozostawić ścięty stożek gruntowy ze skarpami 

1:1, ochraniający korzenie drzewa, ew. na skarpach może być rumosz skalny, otoczaki bądź kamienie, 

- przy obniżeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa można wykonać ściankę oporową o kształcie okrągłym 

lub prostokątnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami, 

- przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,4 m, a niekiedy większym, można wymodelować nieckę o 

łagodnym pochyleniu wokół drzewa pod warunkiem, że warunki miejscowe na to pozwolą, obsypując 

drzewo lekką ziemią, 

- przy podwyższeniu terenu o około 0,2 m pnie drzew można obsypać ziemią ponad pierwotny poziom 

terenu, 

- przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,5 m pnie drzew można obsypać ziemią, lecz z wykonaniem 

specjalnych napowietrzających warstw żwirowych i urządzeń, które można wykonać stosując się do 

zaleceń STWiORB D-03.03.01 [4], 

- przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5 m wykonuje się mury lub studzienki zabezpieczające pień przed 

zasypaniem z urządzeniami napowietrzającymi. 

Środki finansowe na ewentualne zabezpieczenie drzew należy przewidzieć na etapie przygotowywania oferty 

przetargowej. 

5.6. PIELĘGNACJA DRZEW, USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom 

pielęgnacyjnym. 

 Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 
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a)  przy uszkodzeniu korzeni: 

- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń 

zdrowy (żywy), 

- zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 

- posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 

- zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą 

bardziej zasobną, 

b)  przy uszkodzeniu gałęzi: 

- wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 

- zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 

 średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym, 

 średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których 

będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 cm) – 

środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – 

środkiem impregnującym, 

c)  przy ubytkach powierzchniowych:   

- wygładzić i uformować powierzchnię rany, 

- uformować krawędź rany (ubytku), 

- zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie 

w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben. 

5.7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. BADANIA  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), 

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

w pkcie 2 lub ustalone przez Inżyniera, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew 

 Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 

- obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4, 

- zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pktem 5.4, 

- ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót zabezpieczających. 

6.3.2. Badania w czasie robót stałego zabezpieczenia drzew 

 W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew należy: 

- badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z dokumentacją projektową lub 

wymaganiami odpowiednich STWiORB wymienionych w punkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, 

- sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót. 

6.3.3. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 

 Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegają na sprawdzeniu, w 

nawiązaniu do ustaleń pktu 5.6: 

- prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi), 

- poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran), 

- zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni, 

- stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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: 

- w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich STWiORB, 

wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, 

- w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni 

oraz wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1]  pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, pomiarowe, 

- pozyskanie miejsca składowania materiałów, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie terenu robót. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

4. D-03.03.01 Sączki podłużne 

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

8. D-09.01.01 Zieleń drogowa 

10.2. INNE DOKUMENTY 
10. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, 

Warszawa 2002 (projekt) 
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D-01.02.02A  ZDJĘCIE  WARSTWY  ZIEMI  URODZAJNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi 

urodzajnej przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ręcznego lub mechanicznego usunięcia ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego do 

wykonania wykopów i nasypów przy budowie drogi. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubości 5÷30 cm o zawartości co najmniej 2% 

części organicznych. 

1.4.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z 

terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu późniejszego 

wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb,  powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

- spycharki, 

- równiarki, 

- zgarniarki, 

- koparki, 

- sprzęt transportowy, np. samochody wywrotki. 

Przy niewielkim zakresie robót lub w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny ma niekorzystne warunki robót – 

można stosować ręczne usunięcie ziemi urodzajnej. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

  

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
 Ziemię urodzajną należy: 

- przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew. zgarniarek (przy dużym zakresie robót), 

- przewozić transportem samochodowym. 

- Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
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1. roboty przygotowawcze, 

2. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

3. składowanie ziemi urodzajnej, 

4. roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań 

Inżyniera: 

- ustalić lokalizację terenu robót, 

- przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót, 

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

- ew. usunąć darninę, jeśli znajduje się nad warstwą ziemi urodzajnej. 

5.4. ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ 
5.4.1. Wymagania ogólne 

 Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Podczas usuwania ziemi urodzajnej należy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez zagłębień, w 

których zbierałaby się woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi urodzajnej należy prowadzić od 

miejsc niższych ku wyższym (pod górę). 

 Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się pozostawić na 

miejscu warstwę ziemi urodzajnej grubości około 20 cm. Jeśli warstwa ziemi urodzajnej została zdjęta na pełną 

głębokość, a Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót drogowych, to powinien zabezpieczyć 

powierzchnię odsłoniętego gruntu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych. Jeżeli grunt 

podłoża ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywróci ten grunt do stanu pierwotnego. 

 Grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zależna od głębokości jej zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu jej występowania. 

 Nie należy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.4.2. Usunięcie ziemi urodzajnej 

 Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie  z zastosowaniem spycharek lub równiarek, a przy 

dużym zakresie robót również zgarniarek. Maszyną, która najlepiej jest przystosowana do robót jest spycharka, 

bez względu na moc silnika. Przy stosowaniu równiarek uzyskuje się znacznie mniejsze wydajności niż przy 

użyciu spycharek. 

 W przypadku, gdy ziemię urodzajną można składować w pasie drogowym, wzdłuż przyszłych skarp, to 

spycharka usuwa ziemię urodzajną z jednej połowy pasa robót ziemnych, posuwając się w kierunku 

poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemię urodzajną i odsuwa poza pas robót ziemnych. Jeżeli ziemi urodzajnej z 

całej połowy pasa nie da się usunąć przy jednym przejściu, spycharka powraca tym samym śladem po jej resztę. 

Po usunięciu całej ziemi urodzajnej na danym śladzie roboczym, spycharka powraca ukosem do środka pasa 

robót ziemnych i zajmuje stanowisko przesunięte w kierunku podłużnym trasy o szerokość lemiesza, po czym 

cykl pracy powtarza się. Po usunięciu ziemi urodzajnej z jednej połowy na pewnej długości, odsuwa się w ten 

sam sposób ziemię urodzajną z drugiej połowy. 

 W przypadku, gdy nie ma możliwości składowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym lub 

wykorzystanie jej odbędzie się po dłuższym okresie, należy załadować ją na środki transportowe i odwieźć na 

miejsce hałdowania.  

 Jeśli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma możliwości mechanicznego jej 

usunięcia, to roboty można wykonać ręcznie. Narzędziem do ręcznego odspojenia i odrzucenia lub załadowania 

ziemi urodzajnej jest szpadel, a środkiem do przewozu są zwykłe taczki. Przy słabym gruncie podłoża pod koło 

taczek podkłada się tory z płaskownika lub desek. 

5.4.3. Składowanie ziemi urodzajnej 

 Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby ziemia 

urodzajna była zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, okres 

składowania i doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. 

 Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o wysokości do 2 m i 

obsiać mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie może zawierać korzeni, 

kamieni i materiałów nieorganicznych. 

 W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości do 40 cm na 

zbieranie wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, przesiąkając do 

wnętrza pryzmy. 

 Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów. 
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5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej 

 Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych robotach 

wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych miejscach ustalonych na 

podstawie decyzji właściwego organu ochrony środowiska. 

 Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami należy 

przedstawić Inżynierowi. 

5.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. KONTROLA USUNIĘCIA ZIEMI URODZAJNEJ 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości ich wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej o określonej 

grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się pozytywna. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
          Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1]  pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie sprzętu, 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

- oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp., 

- przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko, 

- składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 

- odwiezienie sprzętu. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
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D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ  I  

PRZEPUSTÓW  
1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów 

dróg, ogrodzeń i przepustów przy budowie inwestycji pod nazwą: ,, Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

- warstw nawierzchni, 

- krawężników, obrzeży i oporników, 

- ścieków, 

- chodników, 

- ogrodzeń, 

- barier i poręczy, 

- znaków drogowych, 

- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORD D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RUSZTOWANIA 
 Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur 

stalowych w postaci: 

- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), 

nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 

- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych 

stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z 

desek, 

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek 

około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i 

kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i 

kratownice. 

 Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez 

Inżyniera, 

- gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 

- rury stalowe wg PN-EN 10210-1 , PN-EN 10210-2 , PN-EN 10224 [4], PN-H-74220 [5] lub innej 

zaakceptowanej przez Inżyniera, 

- kątowniki wg PN-EN 10056-1, PN-EN 10056-2 [6], PN-EN 10056-1 , PN-EN 10056-2:1998 [7] lub 

innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. 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: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

58 

 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- żurawie samochodowe, 

- samochody ciężarowe, 

- zrywarki, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- frezarki nawierzchni, 

- koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub 

wskazanych przez Inżyniera. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB 

lub przez Inżyniera. 

 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

- odkopania przepustu, 

- ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 

- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 

przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

- demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z 

uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania 

konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia  (z zaprawy, kawałków 

betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 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 w STWiORB lub wskazane przez Inżyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 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 zgodnie z wymaganiami 

określonymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń 

i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

- dla nawierzchni i chodnika - m
2
 (metr kwadratowy), 
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- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 

- dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

- dla przepustów i ich elementów 

 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m
3
 (metr sześcienny), 

 b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. 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 i oporników: 

 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; 

c) dla rozbiórki ścieku: 

 odsłonięcie ścieku, 

 ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

 załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki chodników: 

 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 

 demontaż elementów ogrodzenia, 

 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w 

stosy na poboczu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

f) dla rozbiórki barier i poręczy: 

 demontaż elementów bariery lub poręczy, 

 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

g) dla rozbiórki znaków drogowych: 

 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
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 odkopanie i wydobycie słupków, 

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

h) dla rozbiórki przepustu: 

 odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 

 ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 

 rozebranie elementów przepustu, 

 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-EN 10210-2 

PN-EN 10210-1 

PN-EN 10224 

 

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: 

Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych . Część 1: 

Warunki techniczne dostawy 

Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 

płynów wodnych . Warunki techniczne dostawy 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 

6. PN-EN 10056-1 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej .Wymiary. 

7. PN-EN 10056-2 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej .Tolerancje kształtu i wymiarów. 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 

i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-01.03.01  PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru Robót związanych z wykonaniem przebudowy linii elektroenergetycznych w ramach zadania pn. 

„Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych wp.1.1. 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do zabezpieczenia i przebudowy 

kablowych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz napowietrznych linii 

elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia kolidujących z budową drogi. 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1.Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii 

elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 

1.4.2.Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 

1.4.3.Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

1.4.4.Odleglość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

1.4.5.Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 

1.4.6.Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku 

rozpiętości przęsła. 

1.4.7.Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 

1.4.8.Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na  

odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wgwarunków podanych w p. 5.8). 

1.4.9.Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy użyciu 

dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego w przypadku 

zerwania go w pobliżu izolatora. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciągowe. 

1.4.10.Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym samym 

przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy złączek.  

1.4.11.Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie zapobiegające 

opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie 

przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-odciągowe. 

1.4.12.Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z osprzętem 

umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją zawieszeni ową, z uchwytem 

przewodu, a w razie potrzeby wyposażony również w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami łuku 

elektrycznego. 

1.4.13.Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest  

przetwarzanie tub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej. 

ł.4.14.Słupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia umieszczone sana słupach. 

1.4.15.Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się wewnątrz  

pomieszczenia, przy czym dostęp do tych urządzeń jest możliwy tylko z tego pomieszczenia. 

1.4.16.Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów poziomych 

dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp, 

1.4.17.Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej 

linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia 

najwyżej położonego nie uziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie. 

1.4.18.Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i 

łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych, 

1.4.19.Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone sąjedna lub więcejlinii kablowych. 

1.4.20.Napiecieznamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana. 

1,4.21.Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 

kabli. 

1.4.22.Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.23.Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
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1.4,24.Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 

urządzeń. 

1.4.25.Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej Unii kablowej lub innego urządzenia 

podziemnego, 

1.4.26.ZbIiżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 

układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

1.4.27.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.28.Złącze kablowo-pomiarowe - dwu członowy zestaw szaf rozdzielczych wolnostojących, służących do 

rozdziału sieci kablowej zasilającej wraz z możliwością zabudowy układów pomiaru zużycia energii 

elektrycznej na liniach odpływowych. 

1.4.29.Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.30.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-E 01002, PN-E 02051 i definicjami podanymi w 

STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5.0. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWIORB i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania Robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne", 

2. MATERIAŁ  

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Rysunków i ST. Wykonawca 

powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 

rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Rysunki lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o swoim 

wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Kierownika 

Projektu. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 

do akceptacji Kierownika Projektu, materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-

00.00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Kierownika Projektu. 

2.2.USTOJE I FUNDAMENTY 
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-EN 1997. Zaleca się stosowanie 

fundamentów i elementów ustojowych typowych wg KRT-055. Ustoje i fundamenty powinny być 

zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z załącznikiem do PN-E-05100-1 

2.3.KONSTRUKCJE WSPORCZE 
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od 

zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu 

naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej 

lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji 

wsporczych zawarte są w PN-E-05100-1 

2.3.1.Slupy strunobetonowe 

Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania PN-B-03265 i mogą być stosowane do linii napowietrznych 

o napięciu znamionowym do 30 kV. Zaleca się stosowanie słupów wg albumu BSiPE -„Energoprojekt" T-3808. 

2.3.2.Poprzeczniki i trzony 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia 

wiatru oraz odpowiadać PN-E-O510O. Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed 

korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN-E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A, 

2.4.OSPRZĘT 
Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać wymagania 

PN-78/E-06400. Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii z 

którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-E-04500. Części 

osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną 

do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność 
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połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od 

możliwości powstawania korozji elektrolitycznej, Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący 

nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii, 

2.5.IZOLATORY 
Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny 

spełniać wymagania PN-EN 60383-1. Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu 

znamionowym niższym niż 1 kV powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. Napięcie 

przebicia izolatorów liniowych powinno być większe od napięcia przeskoku. W liniach o napięciu wyższym niż 

1 kV zaleca się stosować izolatory nie przebijanie. Wytrzymałość przepięciowa izolatorów i łańcuchów 

izolatorów przy napięciu przemiennym 50 Hz oraz przy udarach piorunowych i łączeniowych - wg PN-EN- 

60071-1. Jednostkowa droga upływu powierzchniowego izolacji między częścią pod napięciem a częścią 

uziemioną powinna być nie mniejsza niż wg PN-E-06303. Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące 

przelotowo lub odciągowo powinny mieć wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niż dwukrotne obciążenia 

obliczeniowe normalne. Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny spełniać 

wymagania PN-E-06313. 

2.6.PRZEWODY 
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z materiałów o dostatecznej 

wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. 

2.6.1.Przewody robocze 

Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej powyżej 1 kV przewody stalowo-aluminiowe (AFL) wg PN-IEC 

1089. 

2.7.ODGROMNIKI 
Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg PN-81/E-0610 lub wydmuchowe wg 

PN-E-06102. 

2.8.ODŁĄCZNIKI 
Odłączniki w liniach napowietrznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny spełniać 

wymagania PN-EN 62271-102. 

2.9.CEMENT 
Do wykonania ustojów pod słupy dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV zaleca się stosowanie cementu 

portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-EN 197-1. Cement powinien być 

dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych 

pomieszczeniach. 

2.10.KABLE ELEKTROENERGETYCZNE 
Przy przebudowie istniejących linii kablowych należy stosować kable uzgodnione z gestorem sieci  zgodnie z 

obowiązującą standaryzacją oraz zgodne z Dokumentacją Projektową. 

W kablowych liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia należy stosować kable wg PN-E-90401 o 

napięciu znamionowym do 1 kV. 

2.11.MUFY I GŁOWICE KABLOWE 
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył 

oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy i głowice kablowe powinny być 

zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-06. 

2.12.PIASEK 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-13043:2004. 

2.13.FOLIA OSTRZEGAWCZA 
Folie ostrzegawcze PCV należy stosować dla zasygnalizowania obecności kabli przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grub. 0,5 - 0,6 mm, gat. I. 

Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru  niebieskiego, a dla kabli 

powyżej 1 kV koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie 

węższa niż 20cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 . 

2.14.RURY NA PRZEPUSTY KABLOWE 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, 

chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie 

wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek 

powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się 

kabli, Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu 1 kV zastosowano rury polietylenowe o średnicy wewnętrznej 

nie mniejszej niż 120 mm, koloru niebieskiego, natomiast dla napięcia powyżej 1kV rury o średnicy nie 

mniejszej od 160mm koloru czerwonego. 
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2.15.ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta, W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości 

materiałów, przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Kierownika Projektu. 

2.16.SKLADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały powinny być składowane w odpowiednich warunkach na koszt i staraniem Wykonawcy, Materiały 

takie jak: mufy, głowice kablowe, folia powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych. Rury na przepusty kablowe mogą być składowane 

w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne. Kable powinny być składowane na 

bębnach. Bębny z kablami należy umieszczać na utwardzonym podłożu. Piasek należy składować w pryzmach, 

w sposób uniemożliwiający wymieszanie z innymi materiałami lub zanieczyszczenie. 

3. SPRZĘT 

3.1.OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i 

wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2.SPRZĘT DO WYKONANIA PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH 
Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazać się 

możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (według tablicy), gwarantujących właściwą jakość robót. 

Wykaz maszyn i sprzętu 

 

Nazwa  

Koparko-ładowarko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego X 

Samochód samowyładowczy do 5t X 

Walec statyczny samojezdny 10t X 

Żuraw samochodowy 7-10t X 

Spawarka elektryczna wirująca 300A X 
Prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym l00t X 

Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) X 

Przyczepa skrzyniowa X 

Samochód skrzyniowy do 5t X 

Przyczepa dłużycowa X 

Podnośnik montażowy PHM X 

Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy 0 800 mm/3 m X 

Przyczepa do przewożenia kabli X 

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) X 

Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA X 

Beczkowóz ciągniony X 

Wkrętak pneumatyczny X 

 

4. TRANSPORT 

4.1.OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

4.2.ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinien 

wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu wg tablicy. 

Wykaz środków transportu 

 

Nazwa  

Żuraw samochodowy X 

Samochód skrzyniowy X 
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Samochód specjalny z platformą i 

balkonem 
X 

Przyczepa dłużycowa X 

Przyczepa skrzyniowa X 

Ciągnik siodłowy z naczepą X 

Samochód dostawczy X 

Samochód samowyładowczy X 

 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w DM 00.00.00. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową linii 

napowietrznej i kablowej niskiego i średniego napięcia. 

5.2.DEMONTAŻ LINII. 
Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii i stacji 

w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie 

poprzedzającym ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich 

uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Kierownika Projektu i uzyskać od niego zgodę na ich 

uszkodzenie lub zniszczenie, W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji 

bez ich demontażu (np., fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Kierownika Projektu. Wszelkie wykopy związane 

z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i 

wyrównane do poziomu istniejącego terenu.  

5.3.WYKOPY POD SLUPY I FUNDAMENTY 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 

terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania 

wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy wykopy 

pod słupy i fundamenty prefabrykowane wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu 

samochodowym. Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był 

zgodny z PN-68/B-06050. 

5.4.MONTAŻ FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
Fundamenty prefabrykowane stalowych słupów linii napowietrznych powinny być montowane zgodnie z 

instrukcją montażu dla konkretnych typów fundamentów. Fundamenty powinny być ustawiane dźwigiem na 10 

cm warstwie betonu B10, spełniającego wymagania PN-EN 206:2014-04 lub 15 cm warstwie zagęszczonego 

żwiru z wykorzystaniem ram montażowych ustalających jednoznacznie ich wzajemne położenie. Ramy 

montażowe powinny odpowiadać rodzajowi i serii słupów, dla których montowane są fundamenty. Przed 

zasypaniem fundamentów należy sprawdzić poziom i rzędne kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie 

płaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1000 z dopuszczalną tolerancją rzędnej 

posadowienia ± 2 cm. Fundamenty usytuowane w środowiskach wód i gruntów agresywnych powinny być 

odpowiednio zabezpieczone w zależności od rodzaju środowiska, w oparciu o załącznik do PN-E-05100-1. 

Fundamenty należy zasypywać gruntem bez zanieczyszczeń organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 

20cm. 

5.6.MONTAŻ SLUPÓW ŻELBETOWYCH I STRUNOBETONOWYCH 
Słupy żelbetowe i strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W 

zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe. Dla słupów, 

których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne części słupów 

należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i właściwości zaakceptuje Kierownik Projektu. W tym 

przypadku otwory pod słupy powinny być wiercone. Nie wolno stosować ww. metody dla posadowień słupów 

figurowych (rozkracznych, z podporą itp.), których ustoje pracują na wyrywanie lub wciskanie. Połączenia 

stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym 

spełniającym wymagania BN-78/6114-32. Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu 

mechanicznego przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce". Odchyłka osi 

słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 

5.7.MONTAŻ PRZEWODÓW 
5.7.l.Wymagania ogólne 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji wsporczej, aby 
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wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 

90% wytrzymałości przewodu. Przewody należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora 

powinno być takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości. Zależnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza 

oraz od jej wytrzymałości, należy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub odciągowe, a w przypadkach 

wymagających zwiększenia pewności umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub odciągowe 

bezpieczne. 

Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać: 

 dopuszczalnego naprężenia normalnego, jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,  

 dopuszczalnego naprężenia zmniejszonego - jeżeli przęsło podlega obostrzeniu 3 stopnia. 

Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub skręcaniem. 

Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montażem 

zwiększonemu naprężeniu, ze względu na możliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem 

aluminium. Zabezpieczenie przewodów od drgań należy wykonywać w liniach o napięciu znamionowym 60 kV 

i wyższym przez stosowanie urządzeń tłumiących. Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego należy 

stosować: 

 na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w przęsłach są po obu stronach 

izolatora jednakowe lub gdy różnica naciągów jest nieznaczna, 

 na łańcuchach izolatorów wiszących - w przypadku, gdy łańcuch nie podlega sile naciągu lub gdy 

naciąg jest nieznaczny. 

Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuż przewodu, 

mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia albo 

wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób do skutków 

powstałej siły. Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego należy stosować w przypadku, gdy siły naciągu 

przewodów w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymywać co najmniej 90% siły 

zrywającej przewód. Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej może byćprzelotowe lub 

odciągowe. Wybór sposobu zawieszenia powinien być zależny od wytrzymałości konstrukcji wsporczej. 

5.7.2.Odleglość przewodów od powierzchni ziemi 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod napięciem, 

przy największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących 

drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić: 

dla linii do 1 kV       - 5,00 m, 

dla linii 15 kV - 5,10 m, 

5.8.OBOSTRZENIA 
W zależności od ważności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyżuje się lub do którego 

się zbliża, w odcinkach linii na skrzyżowaniach i zbliżeniach należy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia. 

Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i 

ich mocowania wg warunków podanych w p. 5.8.1 - 5.8.5. 

5.8.1.Słupy 

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzeń, Przy 

obostrzeniu 2 stopnia należy stosować słupy skrzyżowaniowe, odporowe, odpór owo-narożne lub krańcowe. 

Przy obostrzeniu 3 stopnia należy stosować słupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku słupów zlokalizowanych 

wewnątrz odcinka skrzyżowania, również słupy jak dla linii bez obostrzeń. 

5.8.2.Przewody 

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-IEC 1089 [15] i AFL wg PN-IEC 

1089 [16] o przekroju mniejszym niż 25 mm
2
. Ponadto zabrania się łączenia przewodów i odgałęziania się od 

nich w przęśle obostrzeń i owym. Przy obostrzeniu 3 stopnia należy podczas montażu stosować naprężenia 

zmniejszone. 

5.8.3.Izolatory 

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzeń. Obostrzenie 2 lub 3 stopnia 

uzyskuje się przez stosowanie: dodatkowych izolatorów - w przypadku izolatorów stojących, dwu- lub 

trójrzędowych łańcuchów - w przypadku izolatorów wiszących. 

5.8.4.Zawieszenie przewodów 

W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, należy stosować przewód zabezpieczający 

przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony przewód roboczy, dla 2 i 3 stopnia należy 

stosować przewód zabezpieczający przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze 

odciągowym szpulowym. W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, 

należy stosować zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub przelot owo-odciągowe. 

5.8,5. Uchwycenie przewodu 

Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia należy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w razie zerwania się w przęśle 

sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną dopuszczalną odległością przewodu od obiektu. 
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5.9.TABLICE OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE 
Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyższym niż 1 kV należy umieszczać w 

widocznym miejscu, na wysokości od 1,5 do 2 m nad ziemią tablice ostrzegawcze wg PN-E-08501. Słupy 

wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwale znaki lub tablice numeracyjne. 

Tablice numeracyjne na słupach linii o napięciu 110 kV i wyższym powinny oprócz numeru zawierać także 

symbol linii. W liniach wielotorowych o napięciu wyższym niż 1 kV, na każdym słupie powinno być oznaczenie 

toru. Tablice informacyjne powinny być wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych katalogach 

budowanych linii. 

5.10.OCHRONA ODGROMOWA 
Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem 

Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

5.11.UZIEMIENIA OCHRONNE 
Uziemieniu ochronnemu w liniach o napięciu wyższym niż 1 kV podlegają: 

słupy stalowe i betonowe ustawione w odległości mniejszej niż 20 m od granicy pasa drogowego publicznej 

drogi kołowej, 

słupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w odległości 

mniejszej niż 50 m od zamieszkałych budynków,uzbrojenia stalowe (trzony izolatorów stojących, wieszaki 

izolatorów wiszących, poprzeczniki stalowe) słupów drewnianych w przypadku, gdy sąsiadują bezpośrednio z 

odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3 stopnia i jeżeli co najmniej jeden słup w tym odcinku lub na jego krańcach 

jest stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest wykonany z materiału przewodzącego. 

Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące się w linii (np. 

urządzenia do wyłączania odłączników słupowych, pomosty montażowe, korpusy żeliwne głowic słupowych), 

urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 

kV, w której zastosowano zerowanie, wymienione części należy zerować. Nie należy wykorzystywać strun 

stalowych słupów z betonu sprężonego jako przewodów uziemiających. W słupach żelbetowych z betonu 

niesprężonego można zbrojenie wykorzystywać jako przewody uziemiające pod warunkiem ciągłości 

elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego. Uziemienia 

ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej. 

5.12.SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA LINII NAPOWIETRZNYCH Z DROGAMI KOŁOWYMI 
Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy tak prowadzić i 

wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym oraz w należytym 

utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie 

drogowym. 

W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia z drogą kołową w linii należy zastosować obostrzenia - wg tablicy. 

Stopień obostrzenia linii napowietrznych na skrzyżowaniu z drogą 

 

Kategoria drogi Linia napowietrzna o napięciu znamionowym 

do 1 kV wyższym niż 1 kV 

skrzyżowanie zbliżenie skrzyżowanie zbliżenie 

Droga ogólnodostępna gminna lub 

lokalna miejska 

0 0 1 1 

Droga ogólnodostępna krajowa lub 

wojewódzka 

1 0 2 1 

Droga ekspresowa lub autostrada 1 0 3 1 

 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, 

powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba 

że zarząd drogi wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady. 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne Unie elektroenergetyczne mogą być budowane w pasie 

drogowym na warunkach określonych w ustawie o drogach publicznych: 

na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie 

funkcje wałów przeciwpowodziowych, a w braku takiej możliwości - na krawędzi korony drogi,na terenach 

górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi. 

Na każde skrzyżowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą wymagane jest zezwolenie zarządu 

drogowego. Należy tak wykonywać skrzyżowanie linii elektroenergetycznej z drogą, aby kąt skrzyżowania byl 

nie mniejszy niż 45°, a przęsła skrzyżowań z obostrzeniem 3 stopnia były ograniczone słupami odporowymi, 

odporowo-narożnymi lun krańcowymi, Przy skrzyżowaniach linii 400 kV z publicznymi drogami kołowymi 
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należy ustawić znak zakazu zatrzymywania się. Znak powinien być ustawiony na poboczu drogi w odległości 20 

m od skrajnego przewodu linii, zgodnie z PN-E-05100-1. Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej 

pod napięciem od powierzchni dróg publicznych, przy największym zwisie normalnym, powinna wynosić: 

dla linii do 1 kV      - 6,00 m, 

dla linii    15kV      - 7,10m, 

W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarząd 

drogowy może zwiększyć minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi. 

5.13.SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA LINII NAPOWIETRZNYCH Z WIADUKTAMI I MOSTAMI 
Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z wiaduktami i mostami należy tak prowadzić i 

wykonywać, aby zakładanie, istnienie i utrzymanie linii nie powodowało przeszkód w ruchu, utrzymaniu i 

obsłudze tych budowli. Budowa nowych linii napowietrznych na odcinku skrzyżowania lub zbliżenia z mostami 

lub wiaduktami, wymaga akceptacji zarządu drogowego, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Zabrania się 

prowadzenia linii napowietrznych pod wiaduktami i mostami. Dopuszcza się prowadzenie linii nad tymi 

obiektami tylko w przypadku wiaduktów i mostów istniejących, zachowując obostrzenia i odległości przewodów 

od powierzchni jezdni jak dla dróg komunikacyjnych. Przęsła linii przechodzące wzdłuż wiaduktów i mostów 

powinny mieć stopień obostrzenia taki, jak w przypadku zbliżenia z drogą komunikacyjną. 

5.14.PROWADZENIE LINII NAPOWIETRZNYCH PRZEZ TERENY LEŚNE I W POBLIŻU DRZEW 
Odległość przewodu linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, 

przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosić co najmniej: 

 dla linii do 1 kV    - 1,00 m,   

 dla linii    15 kV - 2,60 m, 

Odległości przewodów od koron drzew powinny być ustalone na podstawie aktualnych wymiarów koron, z 

uwzględnieniem 5-letniego przyrostu właściwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odległości te należy 

powiększyć co najmniej o 1 m w przypadku zbliżenia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych 

podlegających przycinaniu, przy czym należy uwzględnić długość narzędzi ogrodniczych. Szerokość pasa 

wycinki (podlegającego orzeczeniu zmiany uprawy leśnej i dopuszczeniu do korzystania) S w m powinna być 

obliczana wg wzoru: 

S = B + 2(2,5+ )  

w którym: B - odległość między skrajnymi przewodami linii, 

U - napięcie znamionowe linii, kV. 

5.15.TRASOWANIE 
Przed przystąpieniem do wykopów rowów kablowych, służby geodezyjne powinny dokonać trasowania 

przebudowywanych linii kablowych. 

5.16.WYKONANIE ROWÓW KABLOWYCH 
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum  0,8 m dla kabli niskiego napięcia. Szerokość rowu powinna 

być nie mniejsza niż 0,4 m i nie mniejsza niż obliczona według poniższego wzoru: 

S = Sd + (n-ł)*a + 20 [cm] 

gdzie: 

n - ilość kabli w jednej warstwie Sd - średnice zewnętrzne kabli w warstwie a - odległości pomiędzy kablami  

5.17.UKŁADANIE KABLA 
Układanie kabla wykonać zgodnie  z normą PN-76/E-05125. 

5.17.1.Układanie kabla w rowie kablowym 

Projektowane kable należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z 

piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać 

warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze 

niebieskim i zasypać gruntem. Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, 

doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 1,5 m, a w przypadku 

drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z kompetentnymi władzami terenowymi. 

Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 0,50 m. 

5.17.2.Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C - w przypadku kabli o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych i +4°C dla kabli w izolacji papierowo-olej owej i powłoce metalowej, Zabrania 

się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku 

trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 

5°C. 

5.17.3.Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych o 
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izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 

wielożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4 i 25-krotna średnica dla kabli olejowych 

5.17.4.Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym 

W miejscu skrzyżowania kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, układany 

kabel należy zabezpieczyć rurami polietylenowymi lub PCV o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75mm i 

długości minimum 2,0m. Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyżowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu, 

należy zwrócić uwagę, aby rura ochronna założona na projektowanym kablu wystawała minimum 0,50m po obu 

stronach krawędzi krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

5.17.5.Ukladanie kabla w rurach ochronnych 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych, Przy 

wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była 

mniejsza niż : 

1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku układania pojedynczego kabla 

3,5 krotna zewnętrzna średnica kabla jednożyłowego, w przypadku ułożenia trójfazowej wiązki kabli 

jednożyłowych 

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie 

otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z 

materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej, Nie dopuszcza się, aby elektryczne 

połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych, 

5.17.6.Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1-3 % długości rowu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawienie 

zapasu kabla 1,0 m, dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napięciu znamionowym do 1 kV. W przypadku 

wciągania kabli do przepustów pod ulicami, zapas kabla powinien wynosić połowę podanej wyżej wartości z 

dodaniem 2,Om. 

5.17.7. Oznaczenie linii kablowych 

5.17.7.1.Oznaczniki kablowe 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż l0m oraz przy mufach i w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające 

co najmniej; 

symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak użytkownika, 

znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych), rok ułożenia kabla. 

5.17.7.2. Oznaczenie trasy 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego dla kabli niskiego napięcia i koloru czerwonego dla kabli średniego 

napięcia.Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała 

ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych 

krawędzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy 

ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu 

stronach. 

5.17.7.3.Wyprowadzenie kabla na slup 

Podnoszenie kabli na słupy do wysokości 2,5m może odbywać się ręcznie bez zastosowania dodatkowych 

urządzeń. Podnoszenie kabli na wysokość powyżej 2,5m powinno być dokonywane za pomocą linii i bloków. 

Kable należy mocować do słupów za pomocą odpowiednich uchwytów. Uchwyty powinny mieć szerokość 

równą co najmniej zewnętrznej średnicy kabla i być wyposażone (w przypadku kabli bez opancerzenia) w 

elastyczne wkładki zabezpieczające powłokę kabla przed uszkodzeniem. Odległości pomiędzy uchwytami 

powinny być tak dobrane, aby kabel nie uległ uszkodzeniu oraz nie był nadmiernie naciągany. Kable 

wyprowadzone na słupy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na wysokość co najmniej 

2,0m od podłoża. Jeżeli dokumentacja projektowa tego nie precyzuje dla zabezpieczenia kabla można 

zastosować rury polietylenowe lub PCV, Średnica wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 50mm i 

jednocześnie nie mniejsza niż: 1,5-krotna zewnętrzna średnica kabla (w przypadku układania pojedynczego 

kabla). Zastosowano rurę ochronną AROT typu BE. 

5.17.8.Montaż osprzętu kablowego 

Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania polskiej normy PN-

90/E-06401/01-06 oraz zalecony przez Zakład Energetyczny. Montaż osprzętu kablowego powinien być 

wykonany ściśle według instrukcji lub kart montażowych danego producenta, Dopuszcza się stosowanie 

używanych, nieuszkodzonych części osprzętu (np. żeliwnych kadłubów muf), ale po uzyskaniu zgody 

Kierownika Projektu. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających 

możliwość niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych (wilgoci, pyłów itp.) na izolację kabli oraz 
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montowanych połączeń i zakończeń. Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, 

przy czym rozkład pola elektrycznego w izolacji w tych miejscach powinien być zbliżony do rozkładu pola w 

kablu. Na izolacje miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do 

własności izolacji łączonych kabli. Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji 

papierowej powinny byćwypełnione zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest 

papierowa izolacja kabla. Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych 

powinny być wypełnione zalewą izolacyjną niedziałającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. 

Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłony otaczające 

wykonane z materiałów niepalnych, np. z cegieł według BN-64/6791-02, połączonych zaprawą cementowo-

wapienną według PN-65/B-14500. 

Przy montażu muf należy zachować następujące warunki: 

Wykop do montażu mufy w ziemi powinien mieć wymiary umożliwiające swobodne wykonywanie operacji 

montażowych; szerokość wykopu powinna być nie mniejsza niż l,5m, a długość nie mniejsza niż 2,5 m. 

W miejscu montażu mufy w przestrzeni otwartej nad wykopem, zaleca się namiot niezależnie od pogody. 

Pod namiotem nie wolno ogrzewać zalewy kablowej, ponadto na czas operowania otwartym ogniem ż 

przestrzeni pod namiotem należy usunąć materiały łatwo palne. 

Montaż mufy należy wykonywać nieprzerwalnie aż do czasu zakończenia prac. 

Przy montażu głowic należy zachować następujące warunki: Montaż głowic wykonywać w miejscu ich 

instalacji. 

W przypadku kabli wyprowadzanych na słupyzaleca się ustawić przy słupie odpowiedni pomost montażowy,  

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych bezpośrednio wziemi 

zamieszcza poniższa tabela. 

5.17.9.Odległości między kablami ułożonymi w ziemi 

 

L.p. Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm 

pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

zbliżeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 

lkV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 

urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 mogą się stykać 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 

lkV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 

sieci wyższe niż lkV 

50 10 

4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 

wyższe niż lkV i nie przekraczające 10kVz kablami tego 

samego rodzaju 
5 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 

wyższe niż 10kV z kablami tego samego rodzaju 

50 25 

50 

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 
7 Kabli różnych użytkowników 

8 Kabli z mufami sąsiednich kabli          1 25 

 

5.17.10.Odległości między kablami ułożonymi w ziemi od innych urządzeń 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych 

urządzeń podziemnych zamieszcza poniższa tabela. 

L.p. Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

 

 

 

 

pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy 

zbliżeniu 

1 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 

gazami niepalnymi i rurociągami z gazami palnymi o 

ciśnieniu do 0.5 at. 

Dz.U. Nr 45, poz.243 z 1989r 

Dz.U.Nrll5,poz.513zl993r  

Dz.U. Nr 139, poz.686 z 1995r 

 
2 Rurociągi z cieczami palnymi 

3 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0.5 

at i nie większym niż 4 at 

4 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at 

5 Zbiorniki z płynami palnymi 
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6 Części podziemne linii napowietrznych (ustrój, podpora, 

odciążka) 

- 80 

7 Ściany budynków i inne budowle, np.tunele, kanały z 

wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w Ip. 1-6 

 50 

8 Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji 

elektrycznej 

100 - między osłoną kabla i 

stopą szyny 50 - między osłoną 

kabla i nem rowu 

odwadniającego 

250 

9 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej  

 

według PN-

66/E-05O 24 

10 Skrajny koniec podkładu toru manewrowego i bocznicy 

kolejowej, nieprzystosowanej do trakcji elektrycznej na 

zamkniętym terenie zakładu przemysłowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 3) 

11 Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 

atmosferycznych 

wg Zarządzenia Nr 16 Ministra Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dn. 26-YIII-

1972 r, 
') Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony z 

rury stalowej o długości według tablicy 5.4.11. 
2
) Dopuszcza sie, zmniejszenie odległości do 80 cm pod 

warunkiem zastosowania osłony z 

rury stalowej o długości według tablicy 5.4.11. ') Jeżeli z uzasadnionych wzglądów odległość ta nie może być 

zastosowana, dopuszcza się 

zmniejszenie jej do 30 cm, lecz należy stosować osłony otaczające. 

 
 

5.17.11.Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami 

Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyżowaniu z rurociągami, 

drogami kołowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami, podaje poniższa tabela. 

L.p, Rodzaj obiektu 

krzyżowanego 

Rodzaj zabezpieczenia 

kabla 

Długość ochrony kabla na skrzyżowaniu 

1 Rurociąg podwójne przykrycie 

kabla 

Długość kabla na skrzyżowaniu z rurą z dodaniem co 

najmniej po 50cm z każdej strony 
2 droga 

kołowa 

z krawęż-

nikami (ulice) 

mechanicznie wytrzymałe 

rury, bloki betonowe lub 

kanały 

Długość kabla na skrzyżowaniu (z drogą wraz z 

krawężnikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm z 

każdej strony 

3 

4 
z rowami 

odwadnia-

jącymi 

Długość kabla na skrzyżowaniu z drogą wraz z 

rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co 

najmniej po 100 cm z każdej strony 
na nasypie Długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem drogi z 

dodaniem co najmniej po 100 cm z każdej strony 5 tor kolei z rowami 
6 na nasypie Długość kabla na skrzyżowaniu z torem wraz z 

rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co 

najmniej po 100 cm z każdej strony 
Długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem toru z 

dodaniem co najmniej po 100 cm z każdej strony 

7 Rzeka lub inne Wody osłona otaczająca W miejscu wyjścia kabla spod wody, na długości od 

najniższego do najwyższego powodziowego poziomu 

wody, z dodaniem co najmniej po 50 cm z każdej 

strony 

 

5.18.BUDOWA PRZEPUSTÓW 
Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. Po ułożeniu rur, ich 

końce należy uszczelnić pianką w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem. Przy 

wykonywaniu rowu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to aby głębokość rowu kablowego pod 

drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoża drogi od górnej powierzchni rury ochronnej była 

niemniejsza niż 0,20m, natomiast odległość od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej 

była nie mniejsza niż 1,0 m. Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być 

taka, aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę o minimum 
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0,50m. Szerokość rowu zależna jest od ilości rur ułożonych w jednym wykopie. 

5.19. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 

Jako ochronę przed porażeniem w liniach niskiego napięcia stosuje się Szybkie Wyłączanie Zasilania w układzie 

sieciowym TN-C i TN-S, Zaciski PE i PEN oraz wszystkie dostępne części przewodzące szaf nie będące 

normalnie pod napięciem winny być uziemione.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 

stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie napowietrznych i kablowych 

linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania Kierownikowi Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektową, ST i PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Kierownika Projektu dopuszczone do użycia bez badań. Przed 

przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o rodzaju i terminie 

badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Kierownika 

Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 

którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika Projektu i ewentualnie przedstawiciela, 

odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości. 

6.2.BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub 

atesty stosowanych materiałów. Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą 

materiały do wykonania fundamentów „na mokro" i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany 

charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu może zwolnić go z potrzeby 

wykonania badań materiałów dla tych robót. Na żądanie Kierownika Projektu, należy dokonać testowania 

sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy 

przedstawić Kierownikowi Projektu świadectwa cechowania. 

6.3.BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
6.3.1.Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 

osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie 

fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 

6.3.2.Fundamenty i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 

wymaganiami PN-EN 1997-1 i PN-B-06281. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i 

rzędne posadowienia, Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień 

zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 

6.3.3.Słupy żelbetowe i strunobetonowe 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: lokalizacji, 

kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - 

tolerancja wykonania wg p. 5.4, stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 

zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 

6.3.4.Zawieszenie przewodów 

Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu oraz 

przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszanych przewodów. Naprężenia nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych wartości normalnych (jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 

2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartości tych naprężeń dla poszczególnych rodzajów 

przewodów i typów linii należy przyjąć z dokumentacji projektowej lub ST. W liniach o napięciu znamionowym 

60 kV i wyższym należy sprawdzić zabezpieczenia przed skutkami drgań mechanicznych przewodów 

(wykonanie pętli tłumiących). Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad 

obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w p. 5.7 i 5.12 przy spełnieniu 

odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-E-05100-1. 

6.3.5.Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu 

połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien 

osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-0I. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich 

rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom 

podanym w dokumentacji projektowej. 
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6.3.6.Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 

Dokumentacją Geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.7.Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów 

według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

6.3.8.Układanie kabli 

W czasie wykonywania ipo zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej pod inad kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, 

jeżeli odbiegająod założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10 % 

6.3.9.Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 

poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.10.Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po 

czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja 

izolacji wynosi co najmniej: 

 50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji zpapieru nasyconego, 

onapięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami w izolacji z tworzyw sztucznych, 

 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401. 

6.3.11.Próba napięciowa izolacji 

Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym 

do 1 kV. 

6.3.12.Złącza kablowo-pomiarowe 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy złącza kablowo-pomiarowe odpowiadają wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej oraz czy ich wyposażenie jest kompletne, wolne od uszkodzeń i zgodne z 

Dokumentacją Projektową. Po posadowieniu szaf należy sprawdzić jakość połączeń śrubowych pomiędzy 

fundamentami a konstrukcjami szaf. Szczególną uwagę należy zwrócić na ciągłość przewodów ochronnych i 

jakość ich połączenia ze wszystkimi elementami przewodzącymi złącza kablowo-pomiarowego nie będącymi 

normalnie pod napięciem. Sprawdzeniu podlega także jakość połączeń obwodów głównych ipomocniczych. 

6.4.BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót 

oraz po odbiorze urządzeń przez Użytkownika potwierdzonym protokołem, na wniosek Wykonawcy, Kierownik 

Projektu może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej jest dla: 

 demontażu słupów -komplet (kpi.), 

 montażu przewodów - metr (m), 

 montażu słupa -komplet (kpi.), 

 montażu osprzętu -sztuka (szt), 

 dla uziomów - 1 metr (m), 

 dla montażu linii kablowych i rur ochronnych - 1 metr (m) dla zabezpieczeń antykorozyjnych 1 metr 

kwadratowy (m
2
) dla wykopów kontrolnych - I metr sześcienny (m

3
) dla transportu materiałów - tona 

(t) 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Przy przekazywaniu linii napowietrznej, kablowej i stacji transformatorowych do eksploatacji, Wykonawca 

zobowiązanyjest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 projektową dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z dokonanych pomiarów, 

 protokoły odbioru robót zanikających, 

 ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
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Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość 

Robót jest niedopuszczalne. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostki obmiarowe wg p.7 przebudowy linii energetycznej i kablowej, należy przyjmować zgodnie 

z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badali 

kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 

 przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii i stacji transformatorowych, 

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

 wytyczenie stanowisk i tras linii kablowych, 

 wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 

 nadzór użytkowników linii i obiektów krzyżowanych wraz z kosztami ich wykonywania, rozbiórkę i 

naprawę nawierzchni na trasie przepustów rurowych, 

 koszty wyłączeń i nie dostarczonej energii, 

 koszty innych odszkodowań, w tym za zniszczone plony, dostępu terenu i jego przywrócenia do stanu 

pierwotnego, związanych z realizacją Robót, 

 zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi, z kosztem usunięcia szkód wynikłych z 

działań zjawisk atmosferycznych, 

 wykonanie układów przejściowych i przełączeń na czas budowy, 

 wykonanie przepustów i oznaczenie wylotów w terenie słupkami kablowymi, 

 wykopanie i zasypanie wykopów dla linii kablowych i przepustów z ubiciem gruntu warstwami, 

wyrównaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopów, wykopanie i zasypanie 

wykopów pod komory przewiertowe, 

 wykonanie przewiertów pod drogami i ulicami, 

 pogłębienie części wykopów jw., odwodnienie części wykopów jw.,, odspojenie skał w części 

wykopów, 

 wykonanie podsypki i zasypki z piasku dla linii kablowych i przepustów, 

dostawę materiałów,  

 ułożenie w ziemi, w przepustach kabli, 

 wyłączenia ciągłe i z gotowością ruchową, 

 uporządkowanie trasy kabli, przywrócenie do stanu pierwotnego, 

 odłączenie kabli istniejących i przyłączenie kabli nowych mufami kablowymi, oraz montaż głowiczek 

kablowych, 

 uszczelnienie otworów przepustów i wyprowadzeń kabli, 

 oznaczenie trasy i przepustów folią z PVC, oznaczenie i opisanie kabli oznacznikami kablowymi i 

słupkami betonowymi, 

 ochrona antykorozyjna śrub i elementów metalowych, 

 odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu przed zasypaniem, ~    wykonanie 

wszelkich niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz prac rozruchowo regulacyjnych, 

 demontaż kabli istniejących z wykonaniem i zasypaniem wykopów, 

 wywiezienie nadmiaru ziemi i koszt jej utylizacji, 

 wykonanie inwentaryzacji, pomiarów powykonawczych i dokumentacji powykonawczej, odbiór 

techniczny i przekazanie do użytkownika, 

 konserwację w okresie gwarancji,  

 odbiór techniczny pogwarancyjny, 

 koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii i innych odszkodowań 

związanych z prowadzeniem Robót, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
10.1. Normy 

1. PN-E-01002                Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

2. PN-E-02051               Izolatory elektroenergetyczne.Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia. 

3. PN-E-04500               Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 
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chromianowane. 

4. PN-EN 60071-1 Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły  

5. PN-E-05100-1  Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie prądu  

                                           przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 

6. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-81/E-06101  Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 

8. PN-E-06102                Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 

9. PN-EN 62271-102        Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza . Część 102: Odłączniki i     

                                           uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego  

10. PN-79/E-06303 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków 

zabrudzeniowych. 

11. PN-EN 60383-1  Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Część 1:  

                                           Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody   

                                           badań i kryteria oceny wyników  

12. PN-88/E-06313  Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej. 

13. PN-EN 61284 Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Wymagania i badania dotyczące osprzętu 

14. PN-E-08501                Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

15. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 

16. PN-IEC 1089:1994   Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 

17. PN-82/E-91000  Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

18. PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe o 

napięciu znamionowym do 1000 V. 

19. PN-82/E-91036  Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące szklane o 

napięciu znamionowym do 1000 V. 

20. PN-83/E-91040  Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu LWP. 

21. PN-82/E-91059  Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe wiszące pionowe 

typu LP 60. 

22. PN-86/E-91111  Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe długopniowe 

typu LPZ75/27W i LPZ85/27W. 

23. PN-84/B-03205  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

24. PN-B-03265   Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

25. PN-EN 1997-1  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

26. PN-B-06050                Geotechnika.  Roboty ziemne. Wymagania ogólne                                                                 

27. PN-77/B-06200           Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

28. PN-EN 206:2014-04   Beton . Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

29. PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

30. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

31. PN-EN 197-1  Cement.  Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów         

                                           powszechnego użytku 

32. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

33. BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 

34. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

35. BN-66/6774-01  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir. 

10.2. Inne dokumenty 

36. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

37. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa ihigieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. Nr 13 z dnia10.04.1972 r. 

38. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinnyodpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. 

Nr 81 z dnia26.11.1990 r 

39. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa 

siecielektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

40. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE 

„Elbud”Kraków. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

76 

 

41. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich 

-KOR-3A. 

42. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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D-01.03.02  PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII 

ENERGETYCZNYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru Robót związanych z wykonaniem przebudowy kablowych linii elektroenergetycznych w ramach zadania 

pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 

osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 

jedno- lub wielofazowych. 

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 

1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.6. Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 

od góry. 

1.4.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 

innych urządzeń. 

1.4.8. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej 

lub innego urządzenia podziemnego. 

1.4.9. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 

danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie 

występuje skrzyżowanie. 

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1] i definicjami 

podanymi w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera program 

zapewnienia jakości (PZJ). 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. KABLE 
Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z 

zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych należy 

stosować następujące typy kabli: 

— YAKY, YAKXS wg PN-76/E-90301 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV, 

— YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub XRUHAKXS  
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— YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych. 

Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE [24] oraz powinien 

spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu 

[23]. Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 

2.3. MUFY I GŁOWICE KABLOWE 
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył 

oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powłoce 

metalowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z 

powłokami metalowymi łączonych kabli. 

Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3]. 

2.4. PIASEK 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [16]. 

2.5. FOLIA 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii 

kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu 

znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru 

czerwonego. 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna 

spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15]. 

2.6. PRZEPUSTY KABLOWE 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy 

liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 

ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o 

średnicywewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i średnicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV. 

Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW normy PN-

80/89205[11]. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed 

działaniem sił mechanicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA LINII KABLOWEJ 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

— spawarki transformatorowej, 

— zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

— ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø15 cm, 

— wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 

— zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 
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— samochodu skrzyniowego, 

— samochodu dostawczego, 

— przyczepy do przewożenia kabli, 

— samochodu samowyładowczego, 

— ciągnika kołowego. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH 
Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, które nie 

spełniają wymagań PN-76/E-05125 [2] powinny być przebudowane. 

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii. 

Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii 

przebudowywanej. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, 

zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy przebudowywać 

zachowując następującą kolejność robót: 

— wybudowanie  nowego  niekolidującego   z  drogą odcinka  linii  mającego  parametry  nie   

gorsze  niż przebudowywana linia kablowa, 

— wyłączenie napięcia zasilającego tę linię, 

— wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z drogą, 

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 

Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

[22]. 

5.2. DEMONTAŻ LINII KABLOWEJ 
Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB 

oraz zaleceniami użytkownika tej linii. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej elementy nie 

zostały uszkodzone lub zniszczone. 

W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 

powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. 

W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o ile uzyska na 

to zgodę Inżyniera. 

Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 

warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 

Wszelkie demontowane materiały są własnością wykonawcy i w jego obowiązku jest wywiezienie ich z placu 

budowy. 

5.3. ROWY POD KABLE 
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków 

terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm, natomiast 

szerokość 

dna rowu obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20 [cm] 

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 

d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 

a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 
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5.4. UKŁADANIE KABLI 

5.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu 

innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być 

ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. Podczas 

przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 

chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

— szczelne zalutowanie powłoki, 

— nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

5.4.2. TEMPERATURA OTOCZENIA I KABLA 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

a) 4
o
C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

b) 0
o
C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura 

układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany 

przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5
o
C. 

5.4.3. ZGINANIE KABLI 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 

b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 

ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4, 

c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 

ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie 

przekraczających 4. 

5.4.4. UKŁADANIE KABLI BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable 

należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie 

wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o 

grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla 

powinna wynosić co najmniej 25 cm. 

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co 

najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 

Przy prowadzeniu linii kablowych pod chodnikami i parkingami, do zasypywania rowów należy użyć gruntu 

niewysadzinowego   np. piasek i zagęszczać go do współczynnika Is=1,0 wg zgodnie z PN-S-02205. 

Skrzyżowanie Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

lub zbliżenie pionowa          przy 

skrzyżowaniu 

pozioma          przy 

zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego 

samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 

oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 mogą się stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami 

elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i nie 

przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 kV z 

kablami tego samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli" - 25 

 

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 
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Przy prowadzeniu linii kablowych pod jedniami, do zasypywania rowów należy użyć mieszkankę piasku z 

cementem 35 w ilości 50kg/m
3
 i zagęszczać go do współczynnika Is=1,0 wg zgodnie z PN-S-02205. 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 

wynosić nie mniej niż: 

— 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie 

na użytkach rolnych, 

— 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 

kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

— 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach 

rolnych, 

— 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV . 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach 

mufy, łącznie nie mniej niż: 

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym od 15 do 40 kV, 

— 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu 

znamionowym od 

1 do 10 kV, 

— 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 

5.4.5. UKŁADANIE KABLI NA SŁUPACH LINII NAPOWIETRZNYCH 
Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich słupy i połączenie 

jego żył z przewodami napowietrznymi. 

Kabel należy chronić rurą stalową do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od powierzchni gruntu. Średnica 

wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 1,5-krotna zewnętrzna średnica wprowadzanego kabla i 

jednocześnie nie mniejsza niż 50 mm. 

Kabel na słupie powinien być przymocowany do jego ścianki za pomocą uchwytów o szerokości równej co 

najmniej zewnętrznej jego średnicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny być 

zaopatrzone w elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien być taki, aby 

kabel nie uległ uszkodzeniu. 

5.4.6. UKŁADANIE KABLI NA WIADUKTACH I MOSTACH 
Na wiaduktach i mostach należy układać kable w sposób zapewniający: 

— nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej wiaduktu lub mostu, 

— łatwość układania, montażu, kontroli i napraw kabli, 

— ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją 

obiektu. W miejscach przejścia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejścia kabli z konstrukcji nośnej 

na filary i przyczółki oraz w miejscach przejścia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny 

mieć zapasy długości uniemożliwiające wystąpienie w kablu naprężeń rozciągających. 

Nie powinno się łączyć kabli na wiaduktach i mostach. 

5.5. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI MIĘDZY SOBĄ 
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż 

kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

5.6. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90

o
 i w miarę możliwości w 

najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 

sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 

skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z 

rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.  

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej  

2)   dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury 

ochronnej.  

5.7. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI Z DROGAMI 
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90

o
 i w miarę możliwości w jej najwęższym 

miejscu. 
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Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach 

skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 

Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 

 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm        z każdej 

strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm 

z każdej strony 

Droga o przekroju   szlakowym   z   rowami  

odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do 

zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 

cm z każdej strony 

Droga w nasypie szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 

nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od 

dolnej krawędzi nasypu 

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości 

przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być 

mniejsza niż 100 cm. 

Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 

cm. Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego 

odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających 

projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 

Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. 

W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, 

zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na 

częściach pasa poza koroną drogi. 

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach 

ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia 

ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z 

ustawą o drogach publicznych [25].  

5.8. WYKONANIE MUF I GŁOWIC 
Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych. 

Nie należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. 

Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. 

W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie 

(wzdłuż 

kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. 

Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli. 

Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola elektrycznego 

 Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

Rodzaj urządzenia podziemnego pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 

niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at 

801) przy średnicy 

rurociągu do 250 mm i 

1502) 

50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie 

przekraczającym 4 at 

większej niż 250 mm 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at BN-71/8976-31 [17] 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) - 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

Urządzenia     ochrony     budowli     od     wyładowań 

atmosferycznych 

50 50 

 

Tablica 2.  Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych 
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w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca 

się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza 

się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic samoutwardzalnych. 

Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być wypełnione 

zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i 

głowic do kabli o izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy 

izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20]. 

Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny być wypełnione 

zalewą izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli 

olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę otaczającą wykonaną z materiałów 

niepalnych, np. z cegieł wg BN-64/6791-02 [13], połączonych zaprawą cementowo-wapienną wg PN-65/B-

14503 [10] i wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.9. WYKONANIE POŁĄCZEŃ POWŁOK, PANCERZY I ŻYŁ KABLI 
Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401 [3]. Przewodność połączenia 

metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność łączonych powłok lub 

pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie 

mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki. 

Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z metalowymi 

kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy należy 

wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 10 mm
2
. 

Połączenia ze sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy 

wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 6 mm
2
. 

Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkładkami 

metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się 

dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów. 

5.10. UKŁADANIE PRZEPUSTÓW KABLOWYCH 
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 

mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV. 

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W 

jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących 

układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni 

drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 

Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż 

powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być 

wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli 

dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub 

pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

5.11. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki aluminiowe kabli 

mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą. 

Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg 

przewodzący linii kablowej. 

5.12. OZNACZENIE LINII KABLOWYCH 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe 

typu OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich 

miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. Na oznacznikach powinny 

znajdować się trwałe napisy zawierające: 

— symbol i numer ewidencyjny linii, 

— oznaczenie kabla, 

— znak użytkownika kabla, 

— znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

— rok ułożenia kabla. 
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Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów 

terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SO [19] 

wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały 

napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w 

odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach 

skrzyżowań lub zbliżeń. Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać 

tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne 

określenie przebiegu trasy kabla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii 

kablowej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWIORB i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu 

Zakładu 

Energetycznego - założonej jakości. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub 

atesty stosowanych materiałów. 

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 

regulacyjnych. 

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
6.3.1. Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 

dokumentacją geodezyjną.Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, 

według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 

6.3.3. Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

— głębokości zakopania kabla, 

— grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

— odległości folii ochronnej od kabla, 

— stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 

dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów 

o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie 

mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po 

czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja 

izolacji wynosi co najmniej: 

— 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 

znamionowym do 1 kV, 

— 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 

znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

— 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 

[6].  

6.3.6. Próba napięciowa izolacji 
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Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 

napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy 

wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 

W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć 

oddzielnie dla każdej żyły. 

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

— izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, 

napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-

90300 

[6], 

— wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 |mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 

min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 mA. 

6.4. BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 

wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWIORB M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

— projektową dokumentację powykonawczą, 

— geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

— protokoły z dokonanych pomiarów, 

— protokoły odbioru robót zanikających, 

— ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 

8.2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez 

Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b./ odbiorowi częściowemu, 

c./ odbiorowi ostatecznemu, 

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Ogólne wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów odbioru robót podano w D-M-00.00.00. 

8.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
- sprawdzenie podsypki z piasku w rowie kablowym, 

- sprawdzenie ułożenia kabla w rowie kablowym, 

- sprawdzenie przepustów kablowych oraz sposób uszczelnienia rur osłonowych w rowie kablowym, 

- sprawdzenie zabezpieczenia kabla nN na skrzyżowaniu z innymi mediami, 

Według ST.D-M.00.00.00. 

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 Inżynier.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.5. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
8.5.1. 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 Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 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 STWIORB. 

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 STWIORB 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. 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Przy przekazywaniu urządzeń teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

 sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i (ewentualnie) 

uzupełniające lub zamienne) 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 

 protokoły z wynikami dokonanych pomiarów, zgodne z STWIORB i ewentualnie PZJ 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB i 

ewentualnie PZJ 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

 protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy według 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. 

8.6. 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". 

8.7. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WAD I USTEREK 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór 

jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych 

robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie, 

  zakup,  

 dostarczenie i wbudowanie materiałów,  

 odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej,  

 podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,  

 wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

10.1. NORMY 
1. PN-61/E-01002    Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

2. PN-76/E-05125    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

3. PN-74/E-06401     Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 

kV.Ogólne wymagania i badania. 

4. PN-76/E-90250    Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe 

nie przekraczające 23/40 kV. 

5. PN-76/E-90251    Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o 

powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

8. PN-76/E-90304    Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej 

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

9. PN-76/E-90306    Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe 

powyżej 3,6/6 kV. 

10. PN-65/B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

11. PN-80/C-89205   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

12. PN-b0/H-74219    Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

13. BN-64/6791-02    Cegła budowlana pełna. 

14. BN-72/8932-01    Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne  

15. BN-68/6353-03  Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  

16. BN-87/6774-04    Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

17. BN-71/8976-31    Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 

18. BN-73/3725-16    Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

19. BN-74/3233-17    Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
21. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 

22. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 

10.04.1972 r. 

23. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 

26.11.1990 r. 

24. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
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D-01.03.04/01  PRZEBUDOWA KANALIZACJI 

TELEKOMUNIKACYJNEJ 
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1.WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru, przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 423. 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p.1.1. 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji telekomunikacyjnej.  

W zakres prac wchodzą: 

- Budowa rurociągu teletechnicznego ziemnego 

- Budowa słupa teletechnicznego  

- budowa studni kablowych prefabrykowanych wraz z zabezpieczeniem antywłamaniowym 

- zasypanie i zagęszczenie wykonanych wykopów 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

1.4.1. Kanalizacja kablowa- zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 

prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury 

kanalizacji wtórnej. 

1.4.3. Kanalizacja wtórna - zespół rur polietylenowych lub innych, o nie gorszych właściwościach 

zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli 

optotelekomunikacyjnych i innych. 

1.4.4. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli linii 

magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich. 

1.4.5. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii 

rozdzielczych. 

1.4.6. Kanalizacja specjalna - kanalizacja pierwotna z rur stalowych, wypełnionych rurami z tworzyw 

sztucznych, przeznaczona dla kabli na terenie stacji elektroenergetycznych i w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie, ograniczająca niebezpieczne oddziaływanie urządzeń elektroenergetycznych na kable. 

1.4.7. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i 

połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 

1.4.8. Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz 

zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 

światłowodowych. 

1.4.9. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

1.4.10. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej. 

1.4.11. Zasobnik złączowy - zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego lub 

jego zapasów, ułatwiający zaciąganie i wyciąganie kabla, przykryty warstwą ziemi. 

1.4.12. Koniora studni - środkowa część studni kablowej. 

1.4.13. Gardło studni - zwężona część studni między komorą a czołem zestawów kanalizacji 

wprowadzanych do studni kablowych. 

1.4.14. Osadnikstudni - zagłębienie w dnie studni i stanowiące zbiornik do wody ściekowej. 

1.4.15. Właz studni - otwór wejściowy do studni kablowej zamykany pokrywą. 

1.4.16. Rama włazu - obramowanie włazu studni kablowej 

1.4.17. Pokrywa studni - oprawa wypełniona betonem lub asfaltem. 

1.4.18. Wietrznik studni - tarcza żeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie. 

1.4.19. Ucho do wciągania kabli - wygięty pręt stalowy przeznaczony do mocowania krążka kierunkowego 

przy wciąganiu i wyciąganiu kabli. 

1.4.20. Słupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do 

montowania wsporników kablowych. 

1.4.21. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu 

(PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, a także rura stalowa, 

stosowana do zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 
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1.4.22. Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości 

ścianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym 

zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. 

1.4.23. Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości 

ścianki nie mniejszej niż 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie 

obciążonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp. 

1.4.24. Rura specjalna - rura grubościenna do budowy przejść kanalizacji przez przeszkody terenowe, 

1.4.25. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału 

o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych 

w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

1.4.26. Rura kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o dużej gęstości, 

służąca do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych, a także części kanalizacji rozdzielczej. 

1.4.27. RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdłużnymi wewnątrz, o głębokości około 1 mm. 

1.4.28. RHDPE z warstwą poślizgową - rura HDPE pokryta wewnątrz warstwą materiału stałego o małym 

współczynniku tarcia. 

1.4.29. Wiązki wielorurowe RHDPE - zespoły dwóch lub kilku RHDPE połączonych mostkami. 

1.4.30. RHDPE z preinstalowanym kablem lub linką - rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnątrz 

kablem światłowodowym lub linką (taśmą) zaciągową. 

1.4.31. Rura łukowa - wygięty odcinek rury z tworzywa sztucznego, stosowany w ciągu kanalizacji 

pierwotnej w celu zmiany kierunku jej przebiegu na odcinku między sąsiednimi studniami. 

1.4.32. Odgałęźnik rurowy - odcinek 11117 z tworzywa sztucznego z wmontowanym odcinkiem 

odgałęźnym rury z tego samego tworzywa, używany w celu uzyskania punktu odgałęźnego kanalizacji 

pierwotnej bez potrzeby budowy studni. 

1.4.33. Złączka rurowa - element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z których 

budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 

1.4.34. Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz 

z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz 

z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 

1.4.35. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtórnej 

pozwalający na ich identyfikację na podstawie oględzin. 

1.4.36. Słupek oznaczeniowy(SO) - słupek betonowy służący do oznaczania w terenie trasy linii 

telekomunikacyjnej i jej punktów charakterystycznych. 

1.4.37. Słupek oznaczeniowo - pomiarowy (SOP) - słupek betonowy służący do przyłączania przewodów 

systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powłokach metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy 

linii z kabli dielektrycznych i umożliwiający wykonanie odpowiednich pomiarów. 

1.4.38.Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z 

napisemUWAGA!KABELŚWIATŁOWODOWYlub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY 

układana nad kablem lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu 

telekomunikacyjnym. 

1.4.38. Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem 

UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY zawierająca czynnik lokalizacyjny np. taśmę stalową i 

układana nad rurociągiem kablowym. 

1.4.39. Pozostałe określenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm związanych. 

1.4.40.  Słup teletechniczny - do umieszczania ciągów kablowych napowietrznych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWIORB i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWIORB DM.00.00.00, „Wymagania Ogólne", 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.2. 

RURY OSŁONOWE Z POLIETYLENU TYPU: 

RHDPEP-110/6,3 I RPP 110/5 STOSOWANE DO BUDOWY CIĄGÓW KANALIZACYJNYCH POWINNY ODPOWIADAĆ 

NORMIE ZN-96/TP S.A.-017/T I ZN-96/TP S.A.-018/T. 

2.1. ZABEZPIECZENIE POKRYWY WŁAZU PRZED INGERENCJĄ OSÓB NIEUPRAWNIONYCH: 
wykonane zgodnie z Zarządzeniem Prezesa TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. „Zasady zabezpieczania 

telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych". 

2.3. STUDNIE KABLOWE 
Studnie kablowe muszą być wykonane tak, aby spełniały wymagania normy BN-85/8984-01 i ZN-96/TP 

S.A.-023/T. 
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2.4. BETON ZWYKŁY 
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 

2.5. PIASEK 
Powinien odpowiadać normie PN-B-11113. 

2.6. CEMENT PORTLANDZKI KLASY 32,5 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach i odpowiadać normie PN-EN 197-1, 

2.7.   WODA 
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna 

odpowiadać barwie wody wodociągowej. 

Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

2.8. PREFABRYKOWANA PRZYKRYWA ŻELBETOWA 
Przykrywa powinna spełniać wymagania normy BN-72/3233-12. 

2.9. WIETRZNIK DO POKRYW 
Wietrznik powinien spełniać wymagania normy BN-73/3233-02. 

2.10.RAMY I OPRAWY POKRYW 
powinny spełniać wymagania normy BN-73/3233-03. 

2.11.WSPORNIKI KABLOWE 
powinny być zgodne z normą BN-74/3233-19. 

2.12. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Elementy studni mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami 

atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy 

czym poszczególne odmiany studni należy układać w oddzielnych stosach. 

- rury mogą być składowane napolu składowym w miejscach nie narażonych na działanie 

mechaniczne. 

- pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

2.13.ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznegoDostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na 

budowę.  W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed 

wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Kierownika Projektu (dozór techniczny) robót. 

3.SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót:  

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód dostawczy, 

- przyczepa dłużycowa,  

- sprężarka powietrzna spalinowa,  

- żuraw samochodowy, 

- ubijak spalinowy, 

- żurawik hydrauliczny, 

- koparka i ładowarka, 

- urządzenie do przewiertów sterowanych, 

- sprzęt ręczny. 

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie 

łub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 

4.TRANSPORT 

4.1.OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 

4.2.TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terminie przewidzianym 

kontraktem zgodnie z zasadami określonymi w Rysunkach , ST i wskazaniach Kierownika Projektu.  

W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

92 

 

- samochód skrzyniowy,  

- samochód samowyładowczy,  

- samochód dostawczy,  

- przyczepa dłużycowa. 

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w DM.00,00.00. 

Technologia przebudowy kanalizacji uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej 

użytkownika, 

Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki należy przebudować 

zachowując następującą kolejność robót: 

wybudować nowy nie kolidujący odcinek kanalizacji, 

wykonać połączenia nowego odcinka kanalizacji z istniejącym przy zachowaniu ciągłości pracy 

znajdujących się w niej urządzeń telekomunikacyjnych, 

wykonać przełączenie kabli znajdujących się w kolidującym odcinku kanalizacji, Roboty 

telekomunikacyjne prowadzić pod stałym nadzorem właściciela kanalizacji telekomunikacyjnej, 

5.2.TRASOWANIE 
Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. 

Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę 

przedsiębiorstwa wykonującego kanalizację. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w 

Rysunkach, sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w 

Rysunkach. 

5.3.USYTUOWANIE KANALIZACJI 
5.3.1. Usytuowanie studni kablowych 

Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 

- na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe, 

- na załamaniach trasy - studnie narożne, 

- na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 

-  przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 

-  na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

Studnie kablowe powinny być usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni. Pod jezdniami studnie 

mogą znajdować się w wyjątkowych przypadkach i powinny wtedy mieć wzmocnioną konstrukcję, Studnie 

nie powinny znajdować się na wjazdach do bram, przed wejściami do sklepów i budynków, pod wylotami 

rynien dachowych oraz w miejscach odpływu ścieków. 

5.3.2.Długość przelotów między studniami 

Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać: 

a) 120 m między studniami magistralnymi oraz między studniami rozdzielczymi, 

b) 20 m od studni do budynku. 

5.3.3.Głębokość ułożenia kanalizacji 

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub 

chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej, 

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej.  

Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od 

nawierzchni nie była mniejsza od l,2m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi 

dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia 

jej np. ławą betonową lub wykonania kanalizacji z grubościennych rur z tworzywa sztucznego bądź rur 

stalowych, Grubość warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosić co najmniej 0,4m, zgodnie z ZN-

96/TP S.A.-012 T. 

5.3.4.Prostoliniowość przebiegu 

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej bez 

załamań i wyboczeń. Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w których 

konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno być takie, aby 

promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m, natomiast przy krótkich odcinkach (do 15m) między studniami i 

wyginaniu rur na gorąco dopuszcza się promień wygięcia nie mniejszy od 2 m. W żadnym przypadku 

promień wygięcia nie powinien być mniejszy od 2 m. 

5.3.5.Spadek kanalizacji 
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W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 %o. Przy wprowadzaniu do 

komór kablowych spadek powinien być nie mniejszy od 2 %o, a do budynków - nie mniejszy niż 5 %0 w 

kierunku studni kablowych. 

5.4. CIĄGI KANALIZACJI 
5.4.1. Wymagania ogólne 

Ilość otworów kanalizacji powinna być uzgodniona z dokumentacją. Nowe ciągi kanalizacji powinny być 

układane w ciągu pojedynczym lub typowych zestawach. W przypadkach technicznie uzasadnionych, np. 

brakiem miejsca pod chodnikiem w pionie lub poziomie oraz przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami, 

można stosować w zasadzie dowolne profile ciągów kanalizacji. Bloki betonowe wg BN-65/8984-03 należy 

stosować wyłącznie do napraw kanalizacji wykonanej z bloków betonowych. Do rozbudowy kanalizacji 

wykonanej z bloków betonowych należy stosować rury jak dla kanalizacji nowej, 

5.5. ROBOTY ZIEMNE 
5.5.1.Długości wykopów 

Wykop dla układania rur powinien być realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomiędzy 

poszczególnymi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być wykonywane, jeśli wymaga tego 

zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz w wypadku budynków niepodpiwniczonych, 

gdzie długości wykopów są ograniczone ze względów bezpieczeństwa. 

5.5.2. Głębokości wykopów 

Głębokości wykopów dla kanalizacji magistralnej i rozdzielczej powinny być zgodne z normą ZN-96 TP 

S.A-012/T. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji przez dokładanie kolejnego zestawu rur, 

wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

5.5.3.Szerokości wykopów 

Szerokości wykopów dla kanalizacji w zależności od liczby otworów w jednym rzędzie powinny być 

zgodne z normą ZN-96 TPS.A-012/T. 

5.5.4.Przygotowanie wykopów 

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w p.5.5.1., 5.5.2. i 5.5.3. Ściany 

wykopów powinny być pochyłe w stopniu uzależnionym od rodzaju gruntu. 

5.5.5.Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane iukształtowane ze spadkiem zgodnie z 

wymaganiami podanymi w p.5.3.5. W gruntachmałospoistych, jak próchnica, suchy piasek bez spoiwa lub 

w gruntach przesyconych wodą, jak kurzawki, muły i torfy, na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu 

marki 100 o grubości co najmniej 10 cm. 

Ławę betonową na dnie wykopu należy układać również w przypadku możliwości osiadania gruntu, np. 

przy przebudowach ulic w świeżo wzruszonej lub nasypanej ziemi. 

Ława betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od III do VI powinny być 

wysypane warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm. 

5.6. UKŁADANIE CIĄGÓW KANALIZACJI 
Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z normą BN-73/8984-05, ZN-96/TP S.A.-011/T i ZN-

96/T S.A.-012/T. 

5.6.1.Układanie i łączenie rur 

Rury należy łączyć kielichowo na gorąco lub na zimno, w zależności od rodzaju stosowanych rur. Rury bez 

kielichów należy łączyć na gorąco przy użyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury 

kielichowe należy łączyć na zimno przy użyciu uszczelniacza. Końce wszystkich rur przed ich łączeniem 

powinny być oczyszczone, a połączone rury powinny zachować współosiowość. Z pojedynczych rur należy 

tworzyć zestawy o odpowiednich profilach ustalonych z TP S.A. Odległości między poszczególnymi rurami 

w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno 

wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. Wprzypadku układania następnych warstw, 

ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianą ziemią, wyrównać i lekko ubić dla dokładnego 

wypełnienia szczelin między rurami. Piasek lub przesianą ziemię zaleca się polewać wodą. Dla zapewnienia 

spoistości wielootworowego ciągu kanalizacji, należy szczeliny między rurami w odstępach co 20 m 

zamiast piaskiem wypełniać masą betonową (cement i piasek w stosunku 1:3) na długości około 0,8 m. Przy 

wielowarstwowym układaniu rurnależy przestrzegać symetrii pionowej w tworzonych zestawach. 

Wszystkie układane rury powinny być skierowane w tę samą stronę, przy czym otwór kielicha powinien 

być skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu. 

5.6.2.Zasypywanie kanalizacji z rur 

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema studniami. Zasypanie 

krótszego odcinka dopuszcza się tylko w przypadkach konieczności zachowania ciągłości ruchu kołowego 

lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie długości wykopów są ograniczone ze 

względów bezpieczeństwa. Zasypywanie poszczególnych warstw rur należy dokonywać przed ułożeniem 

następnych warstw rur. Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi do 
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grubości przykrycia nie mniejszej niż 5 cm, a następnie warstwą piasku lub nie przesianej ziemi grubości 

około 20 cm. Ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm. Następnie należy 

zasypywać wykop ziemią warstwami co 20 cm, z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is>0,97. 

5.7. WPROWADZENIE KANALIZACJI DO STUDNI 
5.7.1.Przygotowanie rur 

Powierzchnia końca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegających wmurowaniu lub 

zabetonowaniu powinna być oczyszczona np. papierem ściernym na długości około 0,5 m, następnie 

pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura może być wbudowana dopiero po 

upływie 2 godzin. 

5.7.2.Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych 

Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części gardła, a rury 

powinny być przygotowane zgodnie zwymaganiami w p.5.7.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego 

(warstwy) powinny być złączone zaprawą cementową na długości około 0,5 m od początku gardła. 

5.9. SKRZYŻOWANIE I ZBLIŻENIA 
5.9.1. Skrzyżowanie z ulicami i drogami publicznymi 

5.9.1.1. Trasa kanalizacji 

Na skrzyżowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna być prostopadła do osi 

jezdni z dopuszczalną odchyłką 15%. Skrzyżowania kanalizacji z drogą gruntową należy wykonywać przy 

zastosowania rur specjalnych pod dowolnym kątem. 

5.9.1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu 

Przy wykonywaniu skrzyżowania bez wstrzymania ruchu metodą otwartego wykopu należy najpierw 

wykonać wykop i ułożyć rury na połowie jezdni tak, aby ruch kołowy mógł się odbywać bez przeszkód. 

Prace na drugiej połowie jezdni można rozpocząć dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym 

zabrukowaniu połowy jezdni lub ułożeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z 

barierą z desek od strony wykopu. Wykop powinien być ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i 

tarczami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi. Dla zachowania ciągłości mchu zaleca się w 

miarę możliwości wykonywanie przejść kanalizacji pod jezdniami metodą przewiertu sterowanego. 

5.9.1.3. Ciągi kanalizacji w otwartych wykopach 

Do budowy ciągów kanalizacji na skrzyżowaniach w wykopie otwartym należy stosować rury 

polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018/T. Jeśli grubość przykrycia kanalizacji pod jezdnią jest mniejsza od 

0,7 m ciąg kanalizacji należy zabezpieczyć lawą betonową. 

5.9.1.4. Ciągi kanalizacji układane metodą przewiertu sterowanego 

Do budowy ciągów kanalizacji metodą przewiertu sterowanego należy stosować rury specjalne z tworzyw 

sztucznych (RHDPE 110/6,3 mm). Dla ciągu wielootworowego dopuszcza się zastosowanie jednej rury o 

większej średnicy i umieszczenie w niej większej liczby rur o mniejszych średnicach. 

5.9.2.Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi 

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się nad 

tymi urządzeniami. Inne rozwiązanie dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie 

kanalizacji przy krzyżowaniu górą byłoby mniejsze od wymaganego w p.5.3.3. niniejszej STWIORB, a 

przebudowa urządzeń obcych jest niemożliwa lub zbyt kosztowna. Najmniejsze dopuszczalne odległości w 

rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji, a innymi urządzeniami 

podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w ZN-96/TPS.A. - 012/Toraz Zarządzenie Ministra 

Łączności z dn. 12.III.1992 r. Skrzyżowania kanalizacji z innymi urządzeniami podziemnymi powinny być 

wykonane prostopadle do tych urządzeń, z odchyłką 10° w przypadku kanalizacji ściekowej i przewodów 

cieplnych, a 30° dla pozostałych urządzeń. 

5.9.3. Skrzyżowania i zbliżenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i stacjami 

transformatorowymi 

Skrzyżowania i zbliżenia powinny być wykonane wg PN-75/E-05100 oraz zgodnie z "Wytycznymi o 

ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego" wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 13 Min. 

Łączności z dn. 28 lutego 1986 r. 

5.10.STUDNIE KABLOWE 
5.10.1.Typy studni 

Należy stosować studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-023/T. Studnie mogą być 

wykonywane z prefabrykatów lub budowane, indywidualnie w miejscu posadowienia, z bloczków 

betonowych (dotyczy studni posadowionych na istniejących kablach lub przebudowywanych). 

5.10.2.Wykonywanie studni z prefabrykatów 

Wykonywanie studni z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w Rysunkach na te 

studnie oraz według BN-85/8984-01. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

95 

 

5.11.CZYSZCZENIE KANALIZACJI 
Czyszczenie otworów w ciągach kanalizacji należy wykonywać za pomocą szczotki wg BN-67/3238-0I i 

sprawdzianu wg BN-76/3238-12 na całym odcinku wybudowanej kanalizacji. 

Czyszczenie studzien należy wykonać po uprzednim oczyszczeniu otworów w ciągach kanalizacji. Należy 

także zabezpieczyć przed korozją widoczne części stalowe ram i pokryw studni. 

5.12.ZABEZPIECZENIE POKRYWY WŁAZU PRZED INGERENCJĄ OSÓB NIEUPRAWNIONYCH 
1) Rodzaje zabezpieczeń studni: 

a) pokrywa (standardowa) włazu i właz wyposażone w zabezpieczenia wg p. 1, 

b) pokrywa (dodatkowa) i właz, wyposażone w zabezpieczenie wg p. 1. 

2) Zabezpieczenie studni powinno spełniać następujące wymagania podstawowe: 

a) wytrzymałość na wyłamanie (wyrwanie) ł: 10 kN, 

b) łatwość otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, 

zalewania wodą oraz zasypywania kurzem i piaskiem, 

c) dostosowanie do różnych konstrukcji istniejących i nowych studni, 

d) beziskrowość czujników. 

5.13.SZCZELNOŚĆ STUDNI, USZCZELNIENIA 
5.13.1. Ściany i strop 

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, 

powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani 

zamulanie komory studni. 

5.13.2.Zewnętrzne powierzchnie studni 

Powinny one mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z właściwą 

dokumentacją. 

5.13.3. Otwory rur 

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie mogło 

nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po 

wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien być ponownie 

uszczelniony. Środki użyte do zaślepienia (uszczelniania) końców rur powinny być zgodne z dokumentacją 

akceptowaną przez odbiorcę (operatora) i normąZN-96/TP S.A.-021/T. 

5.14.WYMAGANIA MECHANICZNE 
5.14.1. Odporność korpusu studni na zgniatanie 

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcją montażu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez 

zakopywania w gruncie, powinien wytrzymać przez 5 minut bez uszkodzeń nacisk siły: 

a) 10 kN - dla studni rozdzielczej, 

b) 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej. 

5.14.2. Odporność zakopanej studni na nacisk 

Studnia kablowa całkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z 

przykryciem najmniejszą dopuszczalną warstwą gruntu, z nałożona pokrywą, powinna wytrzymać bez 

uszkodzeń 10-krotny przejazd z prędkością 5 do 10 km/h kołami samochodu o masie całkowitej: 

a) 1,5 t - dla studni rozdzielczej, 

b) 15 t - dla studni magistralnej i szafkowej, 

przy czym nacisk jednego koła powinien być nie większy niż wynikający z 30% masy całkowitej. 

Wartość próbnego nacisku dla studni specjalnych, np. instalowanych pod jezdnia ulicy, powinna być 

uzgodniona 

z odpowiednimi służbami, np. drogowymi. 

5.14.3. Odporność ucha zaczepowego 

Ucho zaczepowe umocowane w ścianie studni kablowej powinno wytrzymać bez odkształceń i obluzowań 

działanie w czasie 1 minuty wyciągającej o wartości 5 kN, prostopadłej do ściany, w której umocowane jest 

ucho. 

5.14.4. Odporność klamry 

Klamra umocowana w ścianie włazu studni kablowej powinna wytrzymać bez odkształceń i obluzowań 

działanie w czasie 1 minuty siły wyciągającej o wartości 1500 N i kierunku działania odchylonym o 30o od 

pionu, przyłożonej do klamry jednocześnie w dwóch miejscach odległych od siebie o 20 cm, symetrycznie 

względem środka długości klamry. 

5.14.5. Odporność kolumny wsporczej 

Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymać w czasie 1 minuty, 

bez trwałych odkształceń i obluzowań, działanie: 

a) siły 250 N - przyłożonej w środku długości rury i działającej prostopadle w kierunku od ściany 

studni, 
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b) momentu siły M = (200 x L) Nm - przyłożonego na sztywnym ramieniu umocowanym w środku 

długości rury z siłą działającą pionowo w dół, przy czym L = robocza długość rury (w m). 

5.15.CECHOWANIE 
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposażenia studni powinny mieć czytelny 

znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni. 

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mieć zgodne z podanymi w dokumentacji akceptowanej 

przez odbiorcę (operatora), 

5.16.INNE WYMAGANIA 
5.16.1. Przestrzeń robocza 

Przestrzeń w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po pełnym wyposażeniu w osprzęt 

i w kable, powinna mieć szerokość co najmniej 60 cm, a wysokość co najmniej 120 cm. 

5.16.2, Pakowanie, przechowywanie i transport 

Pakowanie, przechowywanie i transport elementów studni kablowej i jej wyposażenia powinny być zgodne 

z odpowiednimi normami przedmiotowymi i/iub dokumentacją producenta. 

5.17.DEMONTAŻ 
5.17.1, Demontaż kanalizacji kablowej 

Demontaż polega na: 

- odtworzeniu trasy przebiegu ciągu kanalizacji, 

- wykonaniu wykopu, rozebraniu nieczynnej kanalizacji, 

- zasypaniu rowu, 

- uzupełnieniu niedoboru ziemi i piasku,  

- wyrównaniu terenu z zagęszczeniem i uporządkowaniem. 

Wszelkie demontowane materiały są własnością wykonawcy i w jego obowiązku jest wywiezienie ich z 

placu budowy. 

5.17.2. Demontaż studni kablowych 

Demontaż studni kablowych polega na: 

- zdjęciu pokrywy studni, 

- zerwaniu ramy od podłoża betonowego studni, 

- zdjęciu wyposażenia studni 

- zdjęciu warstwy ziemi ze studni, 

- skruszeniu konstrukcji studni, 

- załadowaniu gruzu i ziemi na samochód z odwożeni, 

- wyrównaniu terenu z zagęszczeniem i uporządkowaniem. 

Wszelkie demontowane materiały są własnością wykonawcy i w jego obowiązku jest wywiezienie ich z 

placu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.ZASADY WYKONANIA KONTROLI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Kierownikowi Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robot z Rysunkami oraz 

wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 

Kierownika Projektu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na 

piśmie wyniki badań do akceptacji Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika 

Projektu o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji 

odbioru przez Kierownika Projektu. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w 

obecności przedstawicieli właściciela urządzeń telekomunikacyjnych. Jakość robót musi uzyskać akceptację 

tych instytucji. Z każdego badanego elementu kanalizacji należy wybrać do badań sposobem losowym jego 

część o wielkości określonej w tabeli 7 kol.4 normy BN-73/8984-05. Kontroli jakości wykonania 

kanalizacji telekomunikacyjnej podlega na: sprawdzenie trasy kanalizacji, 

- sprawdzenie zgodności przebiegu kanalizacji z Rysunkami, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji, 

- sprawdzenie prawidłowości budowy studzien 

kablowych, sprawdzenie wprowadzeń kanalizacji. 

6.2. SPRAWDZENIE TRASY KANALIZACJI 
Sprawdzenie trasy kanalizacji przez oględziny odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu wzdłuż 

ciągów kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzien, oraz zgodności przebiegu kanalizacji z 

Rysunkami. 
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6.3. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA CIĄGÓW KANALIZACJI 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji obejmuje kontrolę prawidłowości wykonania: 

- drożności kanalizacji, 

- głębokości ułożenia rur,  

- wzmocnienia dna wykopu, 

- prostoliniowości przebiegu, 

- sposobu zestawienia i łączenia rur 

- wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i drogami, 

- wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi. 

 Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. Badanie należy wykonać za 

pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny. 

W szczególnych przypadkach sprawdzenie może być dokonane w czasie odbioru po wykonaniu próbnych 

wykopów na trasie. 

6.4. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI BUDOWY STUDZIEN KABLOWYCH 
Sprawdzenie prawidłowości budowy studzien kablowych polega na kontroli: 

- doboru składników masy betonowej, 

- wypełnienia opraw i osadzenia wietrzników, 

- kształtu i wymiarów wewnętrznych studzien na zgodność z Rysunkami, 

- sposobu betonowania oraz zbrojenia studzien, 

- osadzenia ram, 

- osadzenia rur wspornikowych, 

- wprowadzenia rur do studni. 

Sprawdzenie powinno być wykonane przez oględziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomocą taśmy 

mierniczej. 

6.5. SPRAWDZENIE WPROWADZEŃ KANALIZACJI 
Należy sprawdzić: 

- głębokość ułożenia rur wprowadzonych do komory kablowej oraz ich liczbę na zgodność z 

Rysunkami przez oględziny oraz za pomocą przymiaru liniowego, 

- głębokość ułożenia wprowadzeń do budynków i na słupy kablowe oraz uszczelnienie otworów w 

piwnicach przez oględziny oraz za pomocą przymiaru liniowego. 

6.6. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Przedstawioną do odbioru kanalizację kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, 

jeżeli badania podane wyżej wypadły pozytywnie. 

Elementy kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemna, powinny być 

wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00.-,,Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 1 metr sześcienny 

- wykonanie wykopów z zasypaniem i zagęszczeniem, 1 metr sześcienny 

- budowa przepustów z rur stalowych, 1 metr 

- budowa studni kablowych, 1 sztuka 

- budowa kanalizacji pierwotnej, 1 metr 

- budowa kanalizacji wtórnej, 1 metr 

- budowa rurociągu kablowego, 1 metr 

- badanie szczelności kanalizacji wtórnej, 1 odcinek 

- badanie szczelności rurociągu kablowego, 1 odcinek 

- demontaż kanalizacji kablowej pierwotnej, 1 metr 

- demontaż kanalizacji kablowej wtórnej, 1 metr 

- demontaż rurociągu kablowego, 1 metr 

- demontaż studni kablowych, 1 sztuka 

- dla rozbiórki i naprawy nawierzchni, 1 metr kwadratowy (m2) 

- dla transportu zdemontowanych elementów, 1 Megagram (Mg) 

- dla odszkodowań, wytyczenia w terenie, wykonania dokumentacji powykonawczej i nadzoru 

użytkowników wykonanie kalkulacji w oparciu o rzeczywisty obmiar i uzgodnienia - kalkulacja 

(kalk.) 

Ilość robót według Rysunków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
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Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami. Po wykonaniu przebudowy 

kanalizacjitelekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- protokoły odbioru przez Właściciela kanalizacji. 

9.     Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania 

ogólne". Cena obejmuje: 

- geodezyjne wytyczenie linii w terenie, 

- oznakowanie robót, 

- koszt materiałów, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych z zagęszczeniem, 

-  wykopanie i zasypanie wykopów pod kanalizację z zagęszczeniem, 

- wykonanie przewiertów lub przecisków pod drogami, ulicami, ciekami wodnymi oraz 

przeszkodami terenowymi, 

- wykopanie i zasypanie wykopów pod studnie telekomunikacyjne z zagęszczeniem, 

- wykopanie i zasypanie wykopów pod rurociąg kablowy z zagęszczeniem, 

-  wykonanie przepustów z rur stalowych z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych 

- montaż kanalizacji w wykopie,  

- budowa studni kablowych, 

- montaż kanalizacji wtórnej, 

- montaż rurociągu kablowego, 

- zagęszczenie gruntu, 

- badanie szczelności kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego, 

- kompletny demontaż kolizyjnych odcinków kanalizacji, 

- kompletny demontaż kolizyjnych odcinków rurociągu kablowego, 

- transport zdemontowanych materiał wraz z opłatą za korzystanie z wysypiska, przeprowadzenie 

prób i konserwacja w okresie gwarancji, 

- wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montażu i demontażu, 

- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji, 

- koszt nadzoru Użytkownika, 

- koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych, 

-   inne prace niezbędne do wykonania przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY 
BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania 

BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.  

BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów. PN-88/B-06250 - Beton zwykły, 

BN-73/3233-02 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.  

BN-73/3233-03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.  

BN-74/3233-I9 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.  

BN-67/3238-01 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.  

BN-72/3233-12 - Prefabrykowana przykrywa żelbetowa,  

BN-76/3238-12 - Sprawdziany do kanalizacji kablowej. 

PN-74/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.  

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

BN-62/8841-03 - Roboty zbrojarskie. 

PN-67/M-80026 - Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 

PN/T-01001 - Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.  

PN/T-01002 - Słownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy i określenia, PN/T-01003 - 

Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia,  
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BN-65/8984-03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Bloki betonowe. 

BN-76/8984-16. - Linie telekomunikacyjne, Skrzyżowania z liniami kolejowymi. Ogólne wymagania.  

PN-E-05100-1    - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

ZN-96/TP S.A.-011/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. ZN-

96/TP S,A. -012/T - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-014/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). 

Wymagania i Badania. 

ZN-96/TP S.A.-0I5/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe kanalizacji 

pierwotnej RPP. Wymagania i Badania. 

ZN-96/TP S.A.-016/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, 

dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-017/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 

kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-018/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe 

(RHDPEp). Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-019/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania 

i badania. 

ZN-96/TP S.A: -021/T - Uszczelki końców rur. Wymagania i badania.  

ZN-96/TP S.A. -023/T - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-024/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik złączowy. Wymagania i 

badania.  

ZN-96/TP S.A.-025/T - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 

~ Zarządzeniem Prezesa TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. „Zasady zabezpieczania 

telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych". 

- Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 

telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów, oraz w pobliżu lotnisk i w 

miejscowościach, a także ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (M.P. Nr 313 z 

1992 r.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r. z późniejszymi  

 zmianami) 

- Zarządzenie Ministra Łączności z dn. 12.III.1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia lub skrzyżowania 

(MP Nr 13 poz.94). 

- Zarządzenie Nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zabezpieczenia 

telekomunikacyjnej sieci miejscowej, załącznik pt. "Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej 

sieci miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych". 

- Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego wprowadzone Zarządzeniem Nr 13 

Ministra Łączności z dn. 28.II.1986 r. 
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D-01.03.04/02  PRZEBUDOWA LINII 

TELEKOMUNIKACYJNEJ KABLOWEJ 
1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru, przebudowy linii telekomunikacyjnych kablowych wramach budowy obwodnicy Malni i Choruli w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 423. 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu irealizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych wp.1.1.Roboty, 

których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnych kablowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. W 

zakres prac wchodzą: 

- demontaż kabli miedzianych (długość trasowa), 

- montaż kabli miedzianych (długość elektryczna), 

- montaż złączy na kablach miedzianych, 

- pomiary na kablach miedzianych. 

- Montaż punktów dostępowych 

- Demontaż punków dostępowych  

- Montaż zespołów łączówek kablowych  

- Przełączanie obwodów abonenckich  

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

1.4.1. Sieć kablowa miejscowa - układ pewnej liczby linii kablowych miejscowych, 

1.4.2. Tor (kablowy) abonencki - para żył miedzianych w kablach połączonych wzdłużnie, zawarta 

pomiędzy łączówką przełącznicy głównej a gniazdkiem abonenckim. 

1.4.3. Tor (kablowy) międzycentralowy - para żył miedzianych w kablu międzycentralowym zawarta 

między łączówkami przełącznicy głównej dwóch central lub centrali i koncentratora bądź centrali 

abonenckiej w jednej wydzielonej sieci miejscowej. 

1.4.4. Linia (kablowa) międzycentralowa (kabel miedzycentralowy) - linia łącząca dwie centrale lub 

centralę i koncentrator w jednej wydzielonej sieci miejscowej. 

1.4.5. Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia łącząca centralę z szafką kablową 

magistralną. 

1.4.6. Linia (kablowa) międzyszafkowa (kabel międzyszafkowy) - linia łącząca szafki kablowe. 

1.4.7. Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) - linia łącząca szafkę kablową na zakończeniu linii 

kablowej magistralnej (szalkę magistralną) z puszką kablową lub szafką kablową rozdzielczą albo szafkę 

kablową rozdzielczą z puszką kablową. 

1.4.8. Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny) - linia łącząca puszkę kablową, skrzynkę 

kablową, słupek kablowy lub szafkę kablową z abonenckim gniazdkiem telefonicznym. 

1.4.9. Linia telekomunikacyjna naziemna - linia zbudowana z napowietrznych torów drutowych albo z 

kabli z przewodami metalowymi lub światłowodami, które są zainstalowane nad powierzchnią ziemi na 

słupach. 

1.4.10.Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z żyłami metalowymi lub 

światłowodowymi, umieszczonych bezpośrednio w ziemi bądź w kanalizacji kablowej albo w rurociągach 

kablowych. Linia podziemna może przebiegać pod dnem rzek, kanałów, jezior albo bezpośrednio na dnie 

głębokich zbiorników wodnych. 

1.4.11.Sieć abonencka - część sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatów 

telefonicznych lub central telefonicznych. 

1.4.12.Sieć instalacyjna - część sieci abonenckiej obejmująca linie między puszkami kablowymi a 

aparatami telefonicznymi lub szafkami (skrzynkami, słupkami) kablowymi a aparatami telefonicznymi w 

wypadku bezpośrednich doprowadzeń kabli instalacyjnych z szafek kablowych do aparatów telefonicznych. 

1.4.13.Sieć kablowa jednoczłonowa - sieć abonencka utworzona z linii kablowych łączących centralę 

miejscową bezpośrednio z puszkami (skrzynkami, słupkami, szafkami) rozdzielczymi i doprowadzonymi do 

nich liniami instalacyjnymi. 
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1.4.14.Sieć kablowa dwuczłonowa - sieć abonencka utworzona z linii magistralnych (sieć magistralna) 

oraz z linii rozdzielczych wraz z liniami instalacyjnymi (sieć rozdzielcza). 

1.4.15. Sieć kablowa trójczłonowa - sieć abonencka utworzona z linii magistralnych (sieć magistralna), 

sieci rozdzielczej pośredniej oraz właściwej sieci rozdzielczej wraz z liniami instalacyjnymi. 

1.4.16.Telekomunikacyjny kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej 

w terenie, zakończenia tej linii w budynkach (kabel zakończeniowy), do przyłączenia urządzeń stacyjnych 

(kabel stacyjny) i wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny). 

1.4.17-Obudowa zakończenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, słupek, mieszczące w sobie 

zakończenia (łączówki, głowice) kablowe. 

1.4.18 Szafka kablowa - obudowa prostopadłościenna z drzwiami, z umieszczoną wewnątrz konstrukcją 

wsporczą dla zakończeń kablowych (głowice, zespoły łączówkowe, zwykle 100-parowe), przeznaczona do 

ustawiania na cokole (fundamencie) połączonym z kanalizacją kablową. 

1.4.19.Skrzynka (kablowa) słupowa - obudowa kołpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczoną wewnątrz 

konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnych urządzeń 

dopasowujących, przeznaczona do mocowania na słupie linii nadziemnej. 

1.4.20.Skrzynka (kablowa) wnętrzowa - obudowa z drzwiczkami lub pokrywą, z umieszczoną wewnątrz 

konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych i ewentualnych urządzeń zabezpieczających, przeznaczona 

do mocowania na ścianie wewnątrz budynku. 

1.4.21.Słupek (kablowy) rozdzielczy - obudowa w postaci kolumny z kołpakiem, pokrywą lub 

drzwiczkami, przeznaczona do ustawiania bezpośrednio w gruncie jako osłona zakończenia kabla 

rozdzielczego i kabli abonenckich. 

1.4.22.Puszka (kablowa/słupowa) ścienna - mała obudowa kołpakowa lub z pokrywą, przeznaczona do 

mocowania na słupie linii nadziemnej lub na zewnętrznej ścianie budynku jako osłona zakończenia kabla 

rozdzielczego, kabli abonenckich i ewentualnych urządzeń zabezpieczających. 

1.4.23.Puszka (kablowa) wnętrzowa - obudowa z drzwiczkami lub pokrywą, przeznaczona do mocowania 

we wnęce ściany lub na ścianie wewnątrz budynku jako osłona zakończenia kabla rozdzielczego i kabli 

abonenckich. 

1.4.24.Łącznik żył (zaciskowy) -zacisk (lub zaciski) w izolacyjnej obudowie umożliwiającej 

wprowadzenie łączonych żył, wykonanie połączenia przez zaciśnięcie odpowiednim narzędziem oraz 

wzajemne odizolowanie sąsiednich połączeń żył. 

1.4.25.Łącznik żył jednożyłowy (pojedynczy) - łącznik żył umożliwiający połączenie końców jednej żyły 

kablowej. 

1.4.26.Łącznik żył wielożyłowy (modułowy) - łącznik żył umożliwiający jednoczesne wykonanie połączeń 

określonej liczby (np. 2,4, 10, 20, 40, 50) żył kablowych i wzajemne odizolowanie połączeń. 

1.4.27.Łącznik wypełniony - łącznik żył zawierający izolacyjną masę uszczelniającą (żel), która podczas 

zaciskania łącznika wypełnia wolną przestrzeń wokół zacisku i utrudnia dostęp wilgoci i innych 

szkodliwych czynników z otoczenia do styków żył z zaciskami. 

1.4.28.Łącznik uszczelniany - łącznik żył, który po zaciśnięciu zostaje pokryty dodatkową obudową 

zawierającą izolacyjną masę uszczelniającą (żel), która utrudni dostęp wilgoci i innych szkodliwych 

czynników z otoczenia do styków żył z zaciskami. 

ł.4.29.Oslona złączowa - osłona chroniąca złącze kablowe przed uszkodzeniami i dostępem wilgoci. 

1.4.30.Osłona złączowa termokurczliwa, arkuszowa, wzmocniona - osłona złączowa w postaci arkusza 

wzmocnionego (laminowanego) obkurczanego wokół złącza kablowego. 

1.4.31.Żyła (kablowa) - przewód miedziany jednodrutowy w powłoce izolacyjnej stanowiący element pary, 

czwórki, pęczka w ośrodku kabla, 

1.4.32.Para (przewodów, żył kablowych, zacisków) - dwa elementy użytkowe kabla lub łączówki 

wykorzystywane do utworzenia toru przewodowego, określone przez odpowiednie ukształtowanie, 

zabarwienie i/lub oznakowanie. 

1.4.33.Łączówka (kablowa) - izolacyjny korpus (listwa, cokół) i osadzone w nim zaciski lub końcówki 

umożliwiające uporządkowane połączenie określonej liczby par żył kablowych i/lub przewodów 

łączeniowych oraz wzajemne odizolowanie połączeń. 

1.4.34.Łączówka (kablowa) śrubowa - łączówka wyposażona w zaciski śrubowe. 

1.4.35.Łączówka (kablowa) szczelinowa - łączówka wyposażona w zaciski szczelinowe. 

1.4.36.Łączówka (kablowa) uszczelniona - łączówka wyposażona w zaciski uszczelnione albo w nakładkę 

z masą uszczelniającą, która utrudnia dostęp wilgoci i innych szkodliwych czynników z otoczenia do 

styków żył z zaciskami. 

1.4.37.ZespóI łączówkowy (blok) - określona liczba łączówek wyposażonych we wspólne urządzenia 

wsporcze i ewentualnie dodatkowe, tworzące jednostkę montażową i funkcjonalną o pojemności użytkowej 

(liczbie par) stanowiącej wielokrotność pojemności łączówki. 
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1.4.38.Głowica (kablowa) - zakończenie kabla utworzone z łączówek dwustronnych osadzonych na 

korpusie w postaci pudła, którego komora umożliwia uszczelnienie końca wprowadzonego do niej kabla, 

np. przez wypełnienie jej odpowiednią masą izolacyjną. 

1.4.39.Ciąg kablowy - kanalizacja kablowa, tunele, kanały, pomosty i szyby kablowe, podziemne i 

nadziemne, 

1.4.40.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni kablowych, służący do 

układania kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.41.Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub 

rury kanalizacji wtórnej. 

1.4.42.KanaIizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących 

dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 

1.4,43.Kanalizacja magistralna - kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczona dla kabli linii 

magistralnych, wewnątrzstrefowych, międzycentralowych i międzymiastowych, 

1.4.44.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja pierwotna jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli 

linii rozdzielczych. 

1.4.45.Kanalizacja specjalna - kanalizacja pierwotna z rur stalowych, wypełnionych rurami z tworzyw 

termoplastycznych, przeznaczona dla kabli telekomunikacyjnych na terenie stacji elektroenergetycznych i w 

ich bezpośrednim sąsiedztwie, ograniczająca niebezpieczne oddziaływanie urządzeń elektroenergetycznych 

na te kable. 

1.4.46.Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz 

zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 

światłowodowych. 

1.4.47.Rura kanalizacji kablowej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), 

polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, a także rura stalowa, stosowana do 

zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 

1.4.48.Ciąg kanalizacji kablowej - zespół ułożonych jeden za drugim i połączonych ze sobą rur 

kanalizacyjnych tworzących kanał do ułożenia w nim kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.49.Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami, stosowany do 

naprawy ciągów kanalizacji kablowej zbudowanej z bloków betonowych. 

1.4.50.Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciągu kanalizacji kablowej, 

umożliwiające wciąganie, montaż i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań. 

1.4.51.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana w ciągi kanalizacji magistralnej.  

1.4.52.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana w ciągi kanalizacji rozdzielczej. 

1.4.53.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przeznaczona do wprowadzenia kabli do szafki 

kablowej. 

1.4.54.Studnia kablowa stacyjna - studnia kablowa przy budynku telekomunikacyjnym przeznaczona do 

wprowadzenia kanalizacji kablowej do tego budynku. 

1.4.55.Komora kablowa - pomieszczenie w budynku telekomunikacyjnym przeznaczone do wprowadzenia 

kabli z sieci telekomunikacyjnej do urządzeń stacyjnych. 

1.4.56.Doprowadzenia kanalizacji kablowej - krótkie odcinki kanalizacji łączące studnie kablowe 

stacyjne z komorami kablowymi albo też studnie rozdzielacze z budynkami lub ze studniami przy słupach 

kablowych. 

1.4.57.Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca lokalizacji 

środka pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejących obiektach w pobliżu studni kablowej na 

wysokości około 2 m. 

1.4.58.Kanał kablowy - kanał w ścianie, stropie, podłodze, na mostach, wiaduktach lub bezpośrednio w 

ziemi, przykryty płytami zdejmowanymi zupełnie lub częściowo, przeznaczony do układania kabli. 

1.4.59.Tunel kablowy - tunel przeznaczony lub przystosowany do układania w nim kabli, umożliwiający 

poruszanie się obsługi w jego wnętrzu. 

1.4.60.Szyb kablowy - wydzielony, obudowany, pionowy szyb łączący co najmniej dwie kondygnacje 

budynku, przeznaczony do układania w nim kabli. 

1.4.61.Taśma ostrzegawcza - taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze żółtym z napisem UWAGA! 

KABEL ŚWIATŁOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, układana nad kablem 

lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym. 

1.4.62.Slupek oznaczeniowy - słupek betonowy ustawiony wzdłuż trasy kabla ziemnego lub rurociągu 

kablowego w celu zlokalizowania jego trasy. 

1.4.63.Słupek oznaczeniowo-pomiarowy - słupek oznaczeniowy wyposażony w zamykane gniazdko 

zaciskowe, umożliwiające dołączenie powłoki metalowej kabla ziemnego w celu przeprowadzenia 

pomiarów określających zagrożenie korozyjne, względnie przewodów metalowych umożliwiających 

lokalizację kabla dielektrycznego metodami elektrycznymi. 
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1.4.64.Uszczelnienia końców rur - zespół elementów służących do uszczelniania rur kanalizacji kablowej 

wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów 

kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 

1.4.65 Linia rozgraniczająca - linia na mapie geodezyjnej rozgraniczająca tereny o różnym sposobie 

zagospodarowania. 

1.4.66.Droga publiczna - droga krajowa, wojewódzka, gminna, lokalna, miejska lub zakładowa wg 

określenia Ustawy o drogach publicznych z dn. 21 III 1985 r, (Dz. U. nr 14, poz. 60). 

1.4.67.Pas drogowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu 

pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi, 

chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urządzeniami 

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.68.Ulica - droga na terenach zabudowy miast i wsi, łącznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona 

liniami rozgraniczającymi, która przeznaczona jest do obsługi bezpośredniego otoczenia oraz umieszczenia 

urządzeń technicznych nie związanych z ruchem pojazdów lub pieszych. 

1.4.69. Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.70.Korona drogi - jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych - 

również z pasami awaryjnego postoju i pasem rozdzielającym obie jezdnie. 

1.4.71.Szlak linii kolejowej - odcinek linii kolejowej między semaforami wjazdowymi sąsiednich stacji 

kolejowych. 

1.4.72.Stacja kolejowa - teren kolejowy ograniczony obustronnie semaforami wyjazdowymi, na którym od 

toru głównego zasadniczego, stanowiącego przedłużenie toru szlakowego, odgałęzia się przynajmniej jeden 

torgłówny dodatkowy, na którym pociągi mogą rozpoczynać lub kończyć swój bieg, krzyżować się i 

wyprzedzać, zmieniać skład i kierunek jazdy. 

1.4.73.Obszar kolejowy - wydzielona powierzchnia gruntu przeznaczona do utrzymania i eksploatacji kolei 

wraz ze służącymi do tego celu budowlami i urządzeniami. 

1.4.74.Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczająca najmniejsze dopuszczalne odległości budowli lub 

urządzeń kolejowych od osi toru i od górnej powierzchni główki szyny. 

1.4.75.Linia kolejowa trakcji elektrycznej - linia kolejowa, na której energią napędową dla pociągów jest 

energia elektryczna prądu stałego lub przemiennego wysokiego napięcia, dostarczana przewodami 

trakcyjnymi, rozmieszczonymi wzdłuż całej trasy linii. 

1.4.76.Przewód powrotny - izolowany przewód łączący szynę zbiorczą podstacji trakcyjnej z punktem 

powrotnym sieci szynowej. 

1.4.77.Linia tramwajowa - linia szynowa komunikacji miejskiej, na której energią napędową dla pojazdów 

jest energia elektryczna prądu stałego, dostarczana przewodami trakcyjnymi rozmieszczonymi wzdłuż całej 

trasy linii. 

1.4.78.Drogi wodne - drogi żeglowne i spławne wg definicji zawartych w Zarządzeniu Prezesa Centralnego 

Urzędu Gospodarki Wodnej z dn. 8 XI 1967 r. (Mon. Pol. nr 63 z 24 XI 1967 r., poz. 301). 

1.4.79.Rzeki i kanały nieżeglowne i niespławne - cieki wodne służące do celów melioracji i gospodarki 

wodnej wg Ustawy Prawo Wodne z dn. 24 X 1974 r. z późniejszymi zmianami (Dz, U. nr 36, poz. 230). 

1.4.80.Linia elektroenergetyczna napowietrzna - linia służąca do przesyłania energii elektrycznej, 

zbudowana z przewodów umieszczonych na słupach, masztach lub innych konstrukcjach nośnych. 

1.4.81.Linia elektroenergetyczna kablowa - linia służąca do przesyłania energii elektrycznej, zbudowana 

z kabli umieszczonych bezpośrednio w ziemi lub w rurach ochronnych albo też na różnych konstrukcjach 

wsporczych, w tunelach i kanałach kablowych. 

1.4.82.Wodociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania 

zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru. 

1.4.83.Ciepłociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub 

rozprowadzania ciepłej wody lub pary z ciepłowni do budynków. 

1.4.84.Ropociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania 

ropy naftowej lub innych płynnych paliw ropopochodnych. 

1.4.85.Gazociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania 

paliw gazowych, ułożony na zewnątrz obiektów przemysłowych wydobywających lub użytkujących gaz. 

1.4.86.Gazociąg niskiego ciśnienia - gazociąg o nadciśnieniu roboczym do 5 kPa. 

1.4.87.Gazociąg średniego ciśnienia - gazociąg o nadciśnieniu roboczym od 5 do 400 kPa. 

1.4.88.Gazociąg wysokiego ciśnienia - gazociąg o nadciśnieniu roboczym powyżej 400 kPa, 

1.4.89.Rura ochronna - rura o średnicy większej od średnicy gazociągu lub kanalizacji kablowej, 

nakładana współosiowo na gazociąg lub kanalizację dla przenoszenia obciążeń zewnętrznych i 

odprowadzania przecieków gazu poza chroniony obiekt. 
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1.4.90.Rura wydmuchowa - rura służąca do odprowadzania przecieków gazu z rury ochronnej na 

zewnątrz. 1.4.91.Sączek węchowy - konstrukcja umożliwiająca szybkie wykrycie nieszczelności gazociągu 

oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków gazu do atmosfery, 

1.4.92.Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu dalekosiężnego. 

1.4.93.Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale 

międzymiastowe. 

1.4.94.Telekomunikacyjna linia kablowa łącznikowa - linia łącząca stację teletransmisyjną z centralą 

międzymiastową przestrzennie rozdzieloną lub dwie stacje teletransmisyjne w węźle. 

1.4.95.Telekomunikacyjna linia kablowa modulacyjna - linia zawierająca tory ekranowe przygotowane 

do przesyłania naturalnego pasma częstotliwości dla potrzeb radia i telewizji, łącząca ośrodki nadawcze z 

ośrodkami studyjnymi lub ze stacjami teletransmisyjnymi, a także stałe punkty sprawozdawcze (np. 

stadiony, teatry, sale koncertowe) z ośrodkami studyjnymi. 

1.4.96.Telekomunikacyjna linia kablowa wzdłuż szlaku kolejowego - linia usytuowana wzdłuż toru 

kolejowego, łącząca co najmniej dwa posterunki ruchu na szlaku kolejowym, łącznie z odgałęzieniami do 

obiektów kolejowych. 

1.4.97.Liniowe urządzenia kablowe - zespół zmontowanych w linii odcinków instalacyjnych kabli z 

urządzeniami ochronnymi i zakończeniami głowicowo-transformatorowymi. 

1.4.98.Odcinek instalacyjny kabla - odcinek kabla między dwoma sąsiednimi złączami, 

1.4.99.0dcinek wzmacniakowy lub regeneratorowy- odcinek linii kablowej między dwiema sąsiednimi 

stacjami wzmacniakowymi lub regeneratorowymi. 

1.4.100. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii lub jej odcinka 

mierzona wzdłuż i równolegle do ułożonego kabla, bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 

1.4.101. Długość elektryczna linii kablowej lub jej odcinka - rzeczywista długość zmontowanego kabla 

z uwzględnieniem falowania, zapasów i długości włączonych zespołów wydłużających (w liniach 

pupinizowanych), 

1.4.102. Odcinek domiarowy - widoczny, trwały obiekt stały. 

1.4.103. Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej 

w stosunku do urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym możliwy jest jednak szkodliwy wpływ tych 

urządzeń na linię lub odwrotnie. 

1.4.104. Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy 

którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscem posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenowego. 

Szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może być w tym wypadku 

większy, niż przy zbliżeniu. 

1.4.105. Odległość pionowa linii telekomunikacyjnej od urządzeń uzbrojenia terenowego - odległość 

linii od tych urządzeń mierzona prostopadle w płaszczyźnie pionowej między skrajnymi punktami 

zewnętrznymi w miejscu skrzyżowania. 

1.4.106. Odległość pozioma linii telekomunikacyjnej od urządzeń uzbrojenia terenowego - odległość 

linii od tych urządzeń w wypadku ich zbliżenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle do ich 

przebiegów. 

1.4.107. Odległość podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej od 

innych urządzeń uzbrojenia terenowego, zabezpieczająca linię przed szkodliwym oddziaływaniem tych 

urządzeń bez dodatkowych zabiegów. 

1.4.108. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii 

telekomunikacyjnej umożliwiające zmniejszenie odległości między linią a innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego do połowy odległości podstawowej. 

1.4.109. Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii 

telekomunikacyjnej umożliwiające zmniejszenie odległości między linią a innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego     poniżej     połowy,     lecz     nie     mniej     niż     25%     odległości     podstawowej. 

1.4.110. Przepięcie - napięcie elektryczne o wartości stanowiącej zagrożenie dla ludzi i urządzeń. 

1.4.111. Przetężenie - natężenie prądu o wartości stanowiącej zagrożenie dla ludzi i urządzeń. 

1.4.112. Odgromnik - element zabezpieczający przed przepięciami. 

1.4.113. Bezpiecznik - element zabezpieczający przed przeciążeniami. 

1.4.114. Ochronnik - urządzenie (na ogół czwórnik z końcówkami uziemieniowymi) stanowiące 

zabezpieczenie ludzi i urządzeń przed szkodliwymi (niebezpiecznymi, zakłócającymi) przebiegami 

elektrycznymi (przepięciami, przeciążeniami i zakłóceniami radiowymi), zawierające odgromniki, 

bezpieczniki, warystory itp. 

1.4.115. Ochronnik przepięciowy- ochronnik stanowiący zabezpieczenie ludzi i urządzeń przed 

przepięciami. 

1.4.116. Ochronnik przeciążeniowy - ochronnik stanowiący zabezpieczenie ludzi i urządzeń przed 

przeciążeniami. 
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1.4.117. Ochronnik przepięciewo-przeciążeniowy - ochronnik stanowiący zabezpieczenie ludzi i 

urządzeń przed przepięciami i przeciążeniami. 

1.4.118. Element PTC (PositiveTemperatureCoefficient) - rezystor niskoomowy o bardzo szybkim 

wzroście rezystancji w funkcji temperatury, stosowany między innymi jako samoregenerujący się 

bezpiecznik. 

1.4.119. Bezpiecznik samoregulujący się - bezpiecznik, który po zniknięciu przetężenia i ostygnięciu 

powraca do stanu początkowego. 

1.4.120. Bezpiecznik lub element PTC zwłoczny - bezpiecznik lub element PTC działający z 

opóźnieniem. 

1.4.121. Pozostałe określenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz wg norm i dokumentów 

związanych, wyszczególnionych w informacjach dodatkowych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami i 

poleceniami Kierownik Projektu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYKAZ MATERIAŁÓW 
Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpwn i XzTKMXpw wg normy PN-92/T-90335, ZN-95/TP 

S.A.-027/T i Rysunków. 

Rury z polietylenu HDPE 40/3,7 mm, RHDPEp 0 110/6,3 mm i rury dwudzielnej RHDPE-D 

fi160/140 mm , rury typu AROT SRS-G 110/6,3 stosowane do zabezpieczenia kabliwg normy ZN-

96/TP S.A.-017/T i ZN-96/TP S.A.-018/T. 

Piasek wg normy PN-B-11113. 

Wsporniki kablowe wg normy BN-74/3233-19. 

Osłona złączowawg normy ZN-95/TP S.A.-31/T. 

Łączówki kablowe wg normy ZN-95/TP S.A.-32/T. 

Obudowy zakończeń kablowych wg normy ZN-95/TP S.A.-33/T. 

Łączniki żył wg normy ZN-95/TP S.A.-030/T.  

Osłony złączowe wg normy ZN-95/TP S.A.-03 l/T. 

Urządzenia ochrony przed przepięciami i przetężeniami wg normy ZN-95/TP S.A.-36/T.  

Systemy uziemiające wg normy ZN-95/TP S.A.-037/T. 

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm wg normy PN-76/H-92325, 

Taśma ostrzegawcza PCW koloru żółtego wg normy ZN-95/TP S.A.-025/T 

Rowy kablowe - do zasypania rowu kablowego może być użyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu,nie zamarznięty, bez zanieczyszczeń w postaci kamieni i gruzu, odpadków budowlanych, szkła 

itp. 

Słupki oznaczeniowe powinny być zgodne z normą ZN-95/TP S.A.-026/T 

Przywieszka identyfikacyjna powinna być zgodne z normą ZN-95/TP S.A.-022/T. 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Kable należy dostarczać na bębnach kablowych a małe ilości kabli mogą być dostarczane w zwojach, Zwoje 

należy umieścić w suchych i zamykanych pomieszczeniach. 

Materiały takie jak głowice kablowe, złącza, skrzynki kablowe można składować w przeznaczonych na ten 

cel zamykanych i suchych pomieszczeniach. 

2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na budowę materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości wykonania, materiały te przed 

wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Kierownik Projektu (dozór techniczny). 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu robót) 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy, 

- przyczepa dłużycowa, 

- urządzenie do przewiertów sterowanych, 

- wciągarka ręczna, 

- ubijak spalinowy,  
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- żurawik hydrauliczny, 

- sprzęt ręczny do robót ziemnych, 

- megomierz, 

- mostek kablowy, 

- przesłuchomierz, generator poziomu do 20 kHz, 

- miernik poziomu do 20 kHz, 

- próbnik wytrzymałości izolacji, 

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 

przepisami BHP i mchu drogowego, Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Rysunkach, STWIORB i wskazaniach Kierownik Projektu. W 

zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy,  

- przyczepa dłużycowa, 

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5.WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w DM.00.00.00. 

Technologia przebudowy linii uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej 

użytkownika. Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki należy 

przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

- wybudować nowy nie kolidujący odcinek linii kablowej, 

- wykonać połączenia nowego  odcinka linii  z istniejącymi  przy zachowaniu ciągłości pracy 

poszczególnych obwodów linii, 

- zdemontować kolizyjny odcinek linii kablowej.  

Roboty telekomunikacyjne prowadzić pod stałym nadzorem właścicieli tzn. Telekomunikacji Polskiej S.A. 

w Katowicach. 

5.2. TRASOWANIE 
Podstawę wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy 

powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa 

wykonującego linię. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Rysunkach, 

sprawdzając czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Rysunkach. 

5.2.1. Wymagania ogólne 

- liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z innymi urządzeniami podziemnymi powinna być możliwie mała. 

- instalowane linie powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia mechaniczne,  

szkodliwe wpływy chemiczne i zagrożenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane 

wyładowaniami atmosferycznymi oraz oddziaływaniem niebezpiecznym linii 

elektroenergetycznych i trakcji prądu stałego. 

- liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami 

melioracyjnymi powinna być ograniczona. 

- odcinki instalacyjne kabli powinny być tak dobrane i ułożone, aby złącza kablowe były 

usytuowane w miejscach suchych i zapewniających im trwałe, poziome położenie. 

- trasa linii powinna zapewniać bezpieczną eksploatację oraz łatwy dostęp do kabli w czasie budowy 

i eksploatacji. 

-należy, w miarę możliwości, unikać budowy rozdzielczej kanalizacji kablowej wzdłuż budynków, 

a do układania kabli rozdzielczych należy wykorzystywać stale dostępne korytarze piwniczne. 

5.2.2. Usytuowanie linii 

Linie powinny być ułożone pod chodnikiem ulicy lub w nie zadrzewionym pasie zieleni, równolegle do osi 

ulicy lub linii zabudowy. Na terenach osiedli mieszkaniowych blokowych, poza liniami rozgraniczającymi, 

linie powinny przebiegać równolegle do budynków, a na odcinkach między budynkami równolegle do ulic 

wewnątrzosiedlowych lub chodników dla pieszych. Między budynkami, jak również poza terenem osiedla, 
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dopuszcza się dowolne układanie linii przy zachowaniu warunku równoległości linii kablowej do innych 

urządzeń podziemnych zgodnie z zatwierdzoną przez odpowiednie władze lokalizacją. 

- na obszarze miast trasy linii powinny być usytuowane od strony ulicy przed linią 

rozgraniczającą teren zabudowy; odległość kablowej linii rozdzielczej od budynków powinna 

być większa niż 0,5 m, a linii magistralnej większa niż 1 m. 

- odległość linii od istniejącego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosić 

co najmniej 2 m, licząc od lica pni drzew; dopuszcza się zmniejszenie odległości do 1wg 

projektu indywidualnego uwzględniającego uzbrojenie podziemne i ochronę drzew od 

uszkodzeń budowlanych. 

 Dopuszcza się ułożenie kabla na terenach lasów w przypadku, gdy nie ma konieczności wylesiania pasa, a 

tylko zachodzi potrzeba wycinania pojedynczych drzew; odległość ułożonego kabla od drzew powinna w 

tym przypadku wynosić co najmniej 1 m, licząc od lica pni drzew. 

5.3. DOBÓR KABLI 
5.3.1. Rodzaje kabli 

Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowych należy stosować kable typu XzTKMXpw zgodnie 

z Rysunkami. 

5.4. DOBÓR OSŁON ZŁĄCZOWYCH, MUF I GŁOWIC 
Osłony złączowe, mufy, głowice i łączówki powinny być dostosowane do typu kabla, średnic i liczby żył 

oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak również warunków środowiska po zainstalowaniu. W środowisku 

wilgotnym głowice powinny być zalewane niezależnie od rodzaju izolacji kabla. Własności osłon, muf i 

głowic powinny być zgodne z postanowieniami ZN-95/TP S.A.-030/T, ZN-95/TP S.A.-031/T, ZN-95/TP 

S.A.-032/T i ZN-95/TP S.A.-033/T. 

Osłony złączy wykonywane przez stosowanie rur termokurczliwych powinny uniemożliwiać przenikanie 

pary wodnej i wody do złącza i kabla, a także stanowić zabezpieczenie mechaniczne. 

5.5. UKŁADANIE KABLI W KANALIZACJI 
5.5.1.Zasady ogólne 

W kanalizacji należy układać kable nieopancerzone. Dopuszcza się instalowanie kabli opancerzonych z 

osłoną termoplastyczną na pancerzu w krótkich odcinkach kanalizacji szczególnie narażonych na 

uszkodzenia korozyjne lub oddziaływanie linii elektroenergetycznych i trakcyjnych. 

5.5.2.Odcinki instalacyjne kabli 

Odcinki kabli układanych w kanalizacji kablowej wg BN-73/8984-05 i ZN-96/TP S.A.-012/T powinny być 

tak dobierane, aby liczba złączy przelotowych była możliwie najmniejsza. Łączenie i odgałęzienie kabli 

należy wykonywać w studniach kablowych. 

5.5.3.Zajętość otworów 

W pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu 

kanalizacji. W jednym otworze powinien być ułożony tylko jeden kabel. 

Średnica otworu powinna być równa co najmniej 1,4-krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzonego kabla, 

nie mniejsza jednak niż 50 mm,. Dopuszcza się układanie w jednym otworze kilku kabli: w tym przypadku 

do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż: 

- 2 kable - jeżeli suma ich średnic nie przekracza 0,75 średnicy otworu, 

- 3 i więcej kabli - jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji. 

Miejsca wprowadzenia kabli do otworów (rur), a także wloty wolnych otworów powinny być uszczelnione -

zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021/T . 

5.5.4. Układanie kabli w studniach kablowych 

powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień: 

- kable powinny być układane na wspornikach kablowych: kable rozdzielcze małoparowe mogą być 

układane na wspornikach wspólnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie, 

- kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji, lecz przebiegać równolegle do siebie i 

do ścian bocznych studni, 

- kable przelotowe nie powinny krzyżować się, 

- łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla XzTKMXpw nie powinien być 

mniejszy od jego 10-krotnej średnicy zewnętrznej 

- złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłużnych i umocowane na wspornikach 

kablowych wg BN-74/3233-19 lub ZN-96/TP S.A.-023/T, 

- zapasy kabli w studniach kablowych wynikające z wyłożenia na wspornikach powinny być zgodne 

z ZN-96/TP S.A - 027/T 

- instalowanie skrzyń pupinizacyjnych i zasobników regeneratorowych w studniach należy 

wykonywać wg projektów indywidualnych. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

108 

 

5.6. ROZMIESZCZENIE I ODLEGŁOŚCI MIĘDZY KABLAMI 
Kable telekomunikacyjne należy rozmieszczać i układać z zachowaniem następujących wymagań: 

a) ciągi kabli telekomunikacyjnych należy umieszczać pod ciągami kabli elektroenergetycznych łub 

sygnalizacyjnych, 

b) kable telekomunikacyjne instalowane wspólnie z kablami elektroenergetycznymi o napięciu 

znamionowym do 500 V powinny być umieszczone w taki sposób, aby odległość miedzy nimi nie 

była mniejsza niż 15 cm; przy instalowaniu w tunelu kabli telekomunikacyjnych z kablami 

elektroenergetycznymi o napięciu do 6 kV kable te należy prowadzić przy przeciwnych ścianach 

tunelu; dopuszcza się prowadzenie kabli telekomunikacyjnych po tej samej stronie tunelu co i 

kable elektroenergetyczne o napięciu do 6 kV przy zachowaniu dopuszczalnych odległości wg PN-

76/B-05125; odległość ta nie powinna być mniejsza niż 25 cm, 

c) odległość między warstwami kabli telekomunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 15 cm. 

Należy unikać wzajemnego krzyżowania się kabli, Przy skrzyżowaniach kabli telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych zaleca się układanie ich na różnych poziomach, zachowując wzajemne odległości wg 

PN- 

76/E-05125. 

5.7. MOCOWANIE KABLI 
Kable należy mocować do ścian, sufitów konstrukcji wsporczych za pomocą uchwytów lub wieszaków o 

szerokości równej co najmniej zewnętrznej średnicy kabla. Kształt uchwytów i wieszaków powinien być 

taki, aby kabel nie uległ uszkodzeniu. Kable układane poziomo powinny być umocowane po obu stronach 

złączyprzelotowych, a umocowanie to powinno uniemożliwiać osiowe i poprzeczne przesunięcie się kabla 

w uchwycie nie powodując jego odkształcenia. Zaleca się mocowanie kabli na łukach. Na pozostałych 

odcinkach kabel może być ułożony lub zawieszony swobodnie na wieszakach lub konsolach. 

5.8. MONTAŻ KABLI 
5.8.1.Złącza na kablach 
Złącza na kablach w powłokach ołowianych powinny odpowiadać wymaganiom BN-65/8984-11. Złącza na 

kablach o izolacji żył z tworzyw termoplastycznych i o powłokach z tworzyw termoplastycznych lub 

metalowych powinny być wykonywane wg instrukcji technologicznych przy zachowaniu postanowień 

podanych w 5.4. Złącza powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac 

instalacyjnych jak również konserwacyjnych, W zmontowanych liniach tory o liczbie nie mniejszej od 

znamionowej nie powinny wykazywać przerw żył oraz zwarć między nimi i z powłoką lub ekranem (zaporą 

przeciwwilgociową), Sposób i wykonanie montażu powinny zapewniać zachowanie ciągłości ekranu 

zmontowanej linii. Ekran powinien być w punktach zakończenia linii wyprowadzony i uziemiony. Pary 

lokalizacyjne kabli powinny być wyprowadzone w punktach zakończenia linii, umieszczone na ostatnich 

lub specjalnych zaciskach głowic lub łączówek i trwale wyróżnione. W uzasadnionych przypadkach przy 

montażu kabli międzycentralowych i magistralnych należy stosować symetryzację kabli. 

5.8.2, Zakończenia kabli na łączówkach kablowych 
Kable telefoniczne w urządzeniach rozdzielczych tj. w szafkach, skrzynkach i puszkach kablowych 

powinny być zakończone na łączówkach kablowych(głowicach) wg ZN-95/TP S.A.-032/T, Kable o izolacji 

żył polietylenowej o powłokach stalowych lub polietylenowych powinny być zakończone w głowicach 

kablowych lub na łączówkach zgodnie z instrukcjami technologicznymi. Metalowe obudowy zakończeń 

kablowych lub konstrukcje wsporcze powinny być uziemione. Dopuszcza się nie uziemianie pojedynczych 

łączówek w punktach rozdzielczych umieszczonych w budynkach pod warunkiem uziemienia łączówki i 

ekranu kabla w szafce kablowej na drugim końcu linii. Sposób wykonania uziemienia powinien być zgodny 

z wymaganiami BN-75/8984-03 [53] i ZN-95/TP S.A.-037/T. Łączówki powinny być tak umieszczone, aby 

nie było utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych. 

5.9. OCHRONA LINII KABLOWYCH 
5.9.1.Ochrona izolacji kabla 
Podczas przechowywania, układania i montażu końce kabli należy zabezpieczać przed przenikaniem wody i 

wilgoci do ośrodków kabli. Ponadto odcinki instalacyjne kabli o liczbie czwórek większej lub równej 50 

powinny być utrzymywane pod kontrolą sprężonego powietrza. 

5.9.2.Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
W miejscach, w których w zwykłych warunkach użytkowania przewiduje się występowanie zagrożeń 

mechanicznych mogących spowodować uszkodzenie kabla, należy go układać w kanalizacji kablowej, 

rurach lub kanałach. Dopuszcza się zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi przez 

stosowanie przykryw kablowych lub cegieł. W szczególności należy chronić kable: 

a) ułożone w ziemi pod drogami, torami i nasypami, 

b) zainstalowane na wysokości nie przekraczającej 2 m od podłoża w miejscach dostępnych dla osób 

nie należących do obsługi sieci telekomunikacyjnej, 
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c) ułożone na mostach, a szczególnie w miejscach przejść z konstrukcji stalowej na filary, przyczółki 

mostowe lub do ziemi, 

d) w miejscach wyjścia z rur lub bloków kanalizacyjnych kable należy tak ułożyć i zabezpieczyć, aby 

nie były narażone na uszkodzenia. 

e) Kable układane w ziemi powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia mechanicznymi przez 

zastosowanie taśmy ostrzegawczej w następujących przypadkach: 

f) na terenach zabudowanych w granicach administracyjnych miast, osiedli i wsi, 

g) na terenach stacji kolejowych, ograniczonych semaforami, 

h) na terenach trwale ogrodzonych, 

i) po obu stronach złączy, skrzyń pupinizacyjnych i uzupełniających na długości po 1 m od złącza lub 

skrzyni, a także nad złączem i skrzynią, 

j)   w innych miejscach na trasie, gdzie spodziewane jest prowadzenie robót ziemnych np. w związku z 

przebudową dróg, 

k)  w pobliżu słupów linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, jeżeli odległość kabla od 

słupów jest mniejsza niż 2 m. 

Taśma ostrzegawcza powinna być ułożona na połowie głębokości ułożenia kabla. Jako zabezpieczenie kabli 

ziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi dopuszcza się stosowanie przykryw ceramicznych lub 

innych nie gorszych, 

5.9.3.Zabezpieczenie kabli i urządzeń telekomunikacyjnych przed wyładowaniami 

atmosferycznymi i obcymi napięciami 

Kable telekomunikacyjne wyprowadzone na słupy należy zabezpieczyć wg BN-72/8984-22 oraz normy TP 

S.A. ZN-95/TP S.A.-036T w skrzynkach kablowych na słupach kablowych przez stosowanie zespołów 

zabezpieczających na wszystkich torach napowietrznych wprowadzonych do skrzynki. 

5.9.4. Ochrona telekomunikacyjnych linii kablowych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej. 

Telekomunikacyjne linie kablowe powinny być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem linii i 

urządzeń elektroenergetycznych i elektrotrakcyjnych. W miarę możliwości kable telekomunikacyjne przy 

skrzyżowaniach i zbliżeniach powinny być ułożone poza zasięgiem szkodliwych oddziaływań linii 

elektroenergetycznych i urządzeń trakcji elektrycznej. 

5.10. ZNAKOWANIE I NUMERACJA 
5.10.1. Wymagania ogólne 

Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach kablowych 

oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonywać za pomocą szablonów wg BN-

73/3238-08 lub w inny sposób zapewniający trwałość i czytelność. Podane poniżej zasady znakowania i 

numeracji dotyczą telekomunikacyjnych sieci miejscowych użytku publicznego. 

5.10.2. Znakowanie kabli 

5.10.2.1.Miejsce znakowania 

Znakowanie kabli powinno być wykonane w komorach kablowych oraz we wszystkich studniach na trasie 

za pomocą opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13, z wyraźnie odciśniętymi numerami. Przy złączach 

odgałęźnych i rozdzielczych opaski oznaczeniowe należy nakładać również na każde odgałęzienie kabla. 

Kable powinny być również oznaczone w miejscach charakterystycznych, jak np: przy skrzyżowaniach, 

wejściach do tuneli i rur. 

5.10.2.2.Znakowanie kabli magistralnych 

Kolejność numeracji kabli magistralnych rozpoczynana od 1 powinna odpowiadać ich układowi na 

przełącznicy głównej w centrali. Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach magistralnych jest 

100 par, które powinny mieć swój kolejny numer, np. 5 - kabel magistralny 100-parowy (50x4). 

Kabel o liczbie kilku setek par oznacza się numerami pierwszej i ostatniej setki, oddzielonych kreską, np. 1-

6 -kabel magistralny 600-parowy (300x4). 

Jeżeli pojemność kabla magistralnego jest mniejsza niż 100 par, poza numerem setki należy podać w 

nawiasie pierwsze i ostatnie numery eksploatacyjne par kabla na przełącznicy, oddzielone kreską, np: 4/00-

49/ kabel magistralny 50-parowy (25x4), 4/50-99/ kabel magistralny 50-parowy (25x4). 

W sieci wielocentralowej każda centrala powinna mieć oddzielną numerację kabli magistralnych 

rozpoczynaną od 1. Na początku oznaczenia kabla magistralnego należy umieszczać dodatkowo literowy 

symbol centrali, np: A 7-12 kabel magistralny 600-parowy (300x4) centrali A, B 1-9 kabel magistralny 900-

parowy (450x4) centrali B. 

5.10.2.3.Znakowanie kabli międzycentralowych 

Kable międzycentralowe należy znakować tak samo jak kable magistralne z tym, że przed kolejnym 

numeremkabla należy umieszczać literę P, np: 

P 1-3 kabel międzycentralowy 300-parowy (150x4). 
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Symbol P i kolejność numerów powinny być wspólne dla wszystkich kabli międzycentralowych w danej 

sieci miejskiej i niezależnie od ich układu na przełącznicach głównych poszczególnych central, 

5.10.2.4.Znakowanie kabli rozdzielczych 

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla 

rozdzielczego 10-parowego powinno składać się z symbolu szafki, do której kabel jest wprowadzony, 

łamanego przez liczbę dwucyfrową, w której pierwsza cyfra oznacza numer głowicy 100-parowej w szafce, 

a druga cyfra kolejną łączówkę 10-parową głowicy, np.: 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4). 

Kable rozdzielcze o liczbie par większej 10 powinny mieć oznaczenia złożone z symbolu szafki łamanego 

przez dwie liczby dwucyfrowe, oznaczające pierwszą i ostatnią dziesiątkę par w kablu, np: 1A/17-19 - kabel 

rozdzielczy 30-parowy (15x4).  

W w/w przykładach oznaczono: 1A-numer szafki, 

16 - głowica 100-parowa nr 1 w szafce i łączówka 10-parowa nr 6, 

17-19 - kolejne, numery łączówek od 7 do 9 zajętych przez kabel w głowicy nr 1. 

5.10.2.5.Znakowanie kabli międzyszafkowych 

Oznaczenia kabli międzyszafkowych powinny składać się z symboli obu szafek kablowych, do których 

jestwprowadzony kabel, oddzielonych kreską i łamanych przez liczbę par kabla, np. : 

3B - 4A/100 kabel międzyszafkowy 100-parowy (50x4), 

D1A - D2C/60 kabel międzyszafkowy 60-parowy (30x4). 

gdzie: 

3B, 4A, D2C - numery szafek kablowych, 100 i 60 - liczby określające liczbę par kabla. 

5.10.2.6. Znakowanie kabli okręgowych (wewnątrzstrefowych) 

Należy wykonywać wg BN-89/8984-18. 

5.10.3. Znakowanie skrzynek, puszek i głowic kablowych 

Powinno być takie same, jak kabli rozdzielczych, lecz przedstawione w formie ułamka, np.: 

1A/16   - skrzynka, puszka lub głowica 10x2  gdzie: 

1A - numer szafki, 1 - numer głowicy 100-parowęj w szafce, 

6 - numer kolejny łączówki zajętej przez kabel 10-parowy w głowicy w szafce 1A. Oznaczenie 16 

odpowiada oznaczeniu kabla rozdzielczego 1 A/16 wprowadzonego do danej skrzynki lub puszki kablowej. 

Trwałe i wyraźne oznaczenie w widocznym miejscu powinno mieć: 

a) skrzynki kablowe - na środkowej przedniej ścianie skrzynki, 

b) puszki kablowe - na zewnętrznej stronie pokrywy, 

c) głowice kablowe we wnękach - u dołu powierzchni głowic oraz na zewnętrznej stronie drzwiczek,  

5.10.4. Znakowanie przebiegu kabla ziemnego 

W miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów mogących służyć do określania położenia 

kabla, złącza lub skrzyni pupinizacyjnej, powinny być ustawione słupki oznaczeniowe wg BN-74/3233-17. 

Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na poboczu drogi lub zewnętrznej stronie rowu i usytuowane 

na wprost złączy i skrzyń lub w pobliżu kabla oraz powinny być zakopane na taką głębokość, aby 

nadziemna część słupka wynosiła: 

- 0,5 m - przy słupkach oznaczeniowych SO i oznaczeniowo-pomiarowych SOP, 

- 0,2 m - przy słupkach oznaczeniowych SOM i SOK. 

5.11. WYMAGANIA ELEKTRYCZNE 
5.11.1. Rezystancja i pojemność skuteczna torów 

Rezystancja torów w telefonicznych sieciach miejscowych przy odłączonym wyposażeniu nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tabl. 5 normy BN-89/8984-17/03. Pojemność skuteczna torów w 

telefonicznych sieciach miejscowych powinna być zgodna z BN-78/8984-27, 

5.11.2. Rezystancja izolacji żył 

Rezystancja izolacji każdej żyły w linii kablowej (łącznie z zakończeniami) powinna być nie mniejsza od 

wartości określanejwMomwg wzoru w p.9.2. normy BN-89/8984-17/03, 

5.11.3. Tłumienność łączy i zestawów łączy 

Powinna być zgodna z wymaganiami BN-79/8984-28 i Krajowego Planu Transmisji KPT-86. Dopuszcza 

się ustalenie wartości tłumienności przy projektowaniu dla temperatury 20oC i częstotliwości 1000 Hz. 

5.11.4. Odstęp zbliżno- i zdalnoprzenikowymiędzy dwoma dowolnymi torami linii przy częstotliwości 

mieszanej lub 1000 Hz nie powinien być mniejszy niż 65 dB. 

5.11.5. Pasmo częstotliwości skutecznie przenoszonych w torach pupinizowanych powinno być zawarte w 

granicach od 300 do 3400 Hz. 

5.11.6. Własności elektryczne torów w odcinkach regeneratorowychsystemów cyfrowych 30-krotnych 

powinny spełniać wymagania wg tabl.6 BN-89/8984-17/03. 

5.11.7. Rezystancja izolacji każdej z osłon metalowych powłok i pancerzy linii kablowych względem ziemi 

powinna wynosić co najmniej 0,25 MQ x km 

5.11.8. Rezystancja uziemień powinna być nie większa niż: 
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- 10 Q - dla protektorów w gruntach o rezystywności do 100 O. x m, 

- 30 Q - dla protektorów w gruntach o rezystywności ponad 100 O, x m, 

- 100Q - dla szafki kablowej lub konstrukcji wsporczej głowic, a także dla uziemienia elementu nośnego 

linii nadziemnej; zaleca się obniżenie rezystancji uziemienia do 20 O., gdy obszar szafkowy znajduje się w 

strefie szczególnych zakłóceń elektromagnetycznych. 

Rezystancja uziemień regeneratorowych powinna być zgodna z BN-76/9371-03; w przypadkach 

szczególnych dopuszcza się wartość rezystancji uziemień zgodną z podaną w Rysunkach. 

5.11.9. Tlumienność asymetrii torów w stosunku do ziemi, kabli wprowadzonych na teren stacji 

elektroenergetycznej lub podstacji trakcyjnej, nie powinna być mniejsza niż 60 dB. 

5.11.10. Rezystancja ekranu lub powłoki metalowej, chronionych osłoną termoplastyczną wytłaczaną, w 

zmontowanych odcinkach linii kablowych powinna być nie większa niż: 

- 25 W/km dla kabli w sieci wewnątrzstrefowej, międzycentralowej i magistralnej, 

- 50 W/km dla kabli w sieci rozdzielczej; rezystancja nie powinna wykazywać skokowych zmian. 

5.12. DEMONTAŻ LINII KABLOWEJ 
Demontaż polega na: 

- odtworzeniu trasy przebiegu linii kablowej, 

- odkopaniu 

kabla, wyjęciu 

kabla, 

- zasypaniu rowu kablowego, 

- uzupełnieniu niedoboru ziemi i piasku, demontażu głowicipuszek kablowych, 

- wyrównaniu terenu z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is> 0,97. 

Wszelkie demontowane materiały są własnością wykonawcy i w jego obowiązku jest wywiezienie ich z 

placu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. ZASADY WYKONANIA KONTROLI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robot ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Kierownikowi Projektu 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami ST, norm i 

przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownik Projektu o 

rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 

akceptacji Kierownik Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownik Projektu o zakończeniu 

każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Kierownik Projektu. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności 

przedstawicieli użytkownika linii t.j. Telekomunikacji Polskiej S.A., a jakość robót musi uzyskać akceptację 

tej instytucji. 

6.2. OGLĘDZINY TRASY KABLA 
Oględziny należy wykonać w celu: 

- stwierdzenia zgodności: zastosowania właściwych typów kabli,  

- doboru właściwych średnic żył, układania kabli do kanalizacji, 

- wyprowadzenia kabli na słupy kablowe, 

- układanie kabli i przewodów instalacyjnych zgodnie z trasami pokazanymi na Rysunkach,  

- wykonanie złącz, 

- zakończeń kabli w łączówkach kablowych. 

Przy sprawdzeniu tras kablowych należy jednocześnie sprawdzić numerację elementów sieci. Ułożenie i 

montaż odcinków kabli ziemnych zaleca się sprawdzać w trakcie budowy tj. przed zasypaniem kabli. 

6.3. SPRAWDZENIE OCHRONY KABLA ZIEMNEGO OD USZKODZEŃ MECHANICZNYCH I 

OD WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny. 

6.4. WYKONANIE PRÓB I BADAŃ ELEKTRYCZNYCH: 
a) próby kabli na przerwy i zwarcia należy sprawdzić miedzy żyłami w każdym kablu dla 2% żył lecz 

nie mniej niż dla 1 pary, 

b) pomiar oporu izolacji żył należy wykonywać dla 10% żył każdego kabla, 

c) pomiar tłumienności skutecznej należy badać dla 2% czwórek w każdym kablu 

międzycentralowym i 5% czwórek w najdłuższym kablu magistralnym, 

d) pomiar odstępu od przesłuchu zbliżnego i zdalnego; 

- między torami różnych czwórek kabli międzycentralowych i magistralnych po 2%, lecz nie 

mniej niż 6 pomiarów, 

- między torami w czwórkach kabli międzycentralowych i magistralnych po 10% liczby czwórek. 
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6.5. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Przedstawioną do odbioru telefoniczną sieć kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami 

normy, jeżeli badania podane wyżej dały wyniki pozytywne. 

Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być 

wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00.„Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 1 metr sześcienny 

- wykopanie i zasypanie rowu kablowego, 1 metr 

- wykonanie warstwy piasku pod kable, 1 metr 

- wykonanie warstwy piasku na kable, 1 metr 

- wykonanie warstwy piasku pod rury ochronne, 1 metr wykonanie warstwy piasku na rury ochronne, 

1 metr ułożenie rur ochronnych w wykopie, 1 metr 

- ułożenie rur ochronnych metodą przewiertu, 1 metr 

- ułożenie rur ochronnych na słupie, 1 metr 

- montaż łączówek kablowych, 1 sztuka ułożenie kabla w rowie kablowym, 1 metr 

- wciąganie kabla do kanalizacji, 1 metr 

- wciąganie kabla do rur ochronnych, 1 metr 

- ułożenie kabla na słupie, 1 metr 

-  montaż złącza przelotowego, 1 sztuka 

-  montaż złącza równoległego, 1 sztuka 

- montaż złącza rozgałęźnego, 1 sztuka 

- montaż uziomów szpilkowych, 1 sztuka 

- montaż uziomów poziomych, 1 metr  

- wykonanie pomiarów elektrycznych kabli, 1 odcinek 

- wykonanie pomiarów uziemienia, 1 komplet 

- demontaż głowic kablowych, ł sztuka  

- demontaż kabla z rowu kablowego, 1 metr  

- demontaż kabla ze słupa, 1 metr 

- wyciąganie kabla z kanalizacji, 1 metr 

- wyciąganie kabla z rur ochronnych, 1 metr 

- dla rozbiórki i naprawy nawierzchni, 1 metr kwadratowy (m2) 

- dla transportu zdemontowanych elementów, 1 Megagram (Mg) 

- dla odszkodowań, kosztów przełączeń oraz wytyczenia w terenie, wykonania dokumentacji 

powykonawczej i nadzoru użytkowników - wykonanie kalkulacji w oparciu o rzeczywisty obmiar i 

uzgodnienia - kalkulacja (kalk.) 

Ilość robót według Rysunków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". Przy odbiorze 

należy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami. 

Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

- dokumentację Projektową  

- Powykonawczą, geodezyjną  

- Dokumentację Powykonawczą,  

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

-  protokoły odbioru robót zanikających, 

- protokoły odbioru z Właścicielem urządzeń telekomunikacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji DM.00.00.00, „Wymagania 

ogólne". 

Cena obejmuje: 

- geodezyjne wytyczenie linii w terenie, 

- oznakowanie robót, 

- koszt materiałów, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych z zagęszczeniem, 

- wykopanie i zasypanie wykopów pod komory przewiertowe z zagęszczeniem, 
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- wykopanie i zasypanie wykopów pod linie kablowe z zagęszczeniem, 

- wykonanie warstwy piasku pod kable i rury, 

- wykonanie warstwy piasku na kable i rury, 

- ułożenie rur w wykopie, 

- zagęszczenie gruntu, 

- ułożenie rur na słupach, 

- wykonanie przewiertów pod drogami, ulicami, ciekami wodnymi oraz przeszkodami terenowymi, 

montaż głowic kablowych, 

- montaż kabli w wykopie, 

- montaż kabli na słupach, 

- wciąganie kabli do kanalizacji i rur ochronnych, 

- wykonanie złączy przelotowych, 

- wykonanie złączy równoległych, 

- wykonanie złączy rozgałęźnych, 

- oznakowanie kabli, 

- montaż uziomów, 

- zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym 

terenu, 

- wykonanie pomiarów elektrycznych kabli 

- wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia,  

- kompletny demontaż kolizyjnych odcinków linii, 

- transport zdemontowanych materiał wraz z opłatą, za korzystanie z wysypiska,  

- przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji, 

- wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montażu i demontażu, 

- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,  

- koszt nadzoru Użytkownika, 

- koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych, 

- inne prace niezbędne do przebudowy linii kablowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
10.1.1. Normy i dokumenty TP S.A. 

ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 

telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-010. Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych 

na 

podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). 

Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, 

dwuwarstwowe, Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 

kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. ZN-

96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-022, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. 
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ZN-96/TP S.A,-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. ZN-

96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP SA,-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i 

powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. ZN-96/TP 

S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania. ZN-96/TP S.A.-

032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. ZN-96/TP 

S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed 

przepięciami i przeciążeniami. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 

telekomunikacyjnych, Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-038. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, 

dodatkowe(wewnętrzne). Wymagania i badania. 

10.1.2. Inne normy i dokumenty związane 

PN-73/E-04160/71. Przewody elektryczne. Metody badań. Pomiar symetrii oporności.  

PN-73/E-04160/72. Przewody elektryczne. Metody badań. Próby napięciowe.  

PN-73/E-04160/81. Przewody elektryczne. Metody badań, Pomiary parametrów falowych.  

PN-73/E-04160/83. Przewody elektryczne. Metody badań. Pomiary oporności sprzężeniowej. PN-73/E-

04160/85. Przewody elektryczne. Metody badań. Pomiary tłumienności przesłuchowych.  

PN-75/E-05100. Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie i budowa.  

PN-75/H-04699, Ochrona elektromechaniczna przed korozją. Nazwy i określenia.  

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa. PN-80/T-

90320. Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i powłoce 

polwinitowej. Ogólne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84, 7/85, 7/88, 7/89, 12/90).  

PN-80/T-90321. Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości o izolacji i powłoce polwinitowej 

(zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84). 

PN-80/T-90322. Telekomunikacyjne kable zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i powłoce 

polwinitowej. 

PN-83/E-04160/70. Przewody elektryczna. Metody badań. Pomiar oporności i oporności właściwej.  

PN-83/E-04160/73. Przewody elektryczna. Metody badań. Pomiary oporności izolacji.  

PN-83/T-90330. Telekomumikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 

polietylenowej. Ogólne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 10/84, 1/85, 8/85, 5/86, 9-

10/90).  

PN-84/T90322. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 

polietylenowej, o powłoce stalowej spawanej, falowanej z osłoną polietylenową lub polwinitową (zmiany: 

Biuletyn PKNMiJ nr 2-3/85, 7/88). 

PN-84/T-90331. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji i 

powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową 

lub polwinitową (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 8-9/84, 5/86, 7/88). 

PN-84/T-90333. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, samonośne, o 

izolacji i powłoce polietylenowej, z zaporą przeciwwilgociową (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88).  

PN-84/T-90345. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji 

polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 4/86, 7/88).  

PN-84/T-90346. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji 

polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową (zmiany: Biuletyn 

PKNMiJ nr 7/88). 

PN-84/T-90347. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji 

polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej, opancerzone, z osłonami ochronnymi z tworzyw 

termoplastycznych (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88). 

PN-85/T-90310. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, o izolacji papierowej i 

powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania techniczne (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/86, 12/86, 

4/88). PN-85/T-90311. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, o izolacji 
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papierowej i powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone. 

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania stałe. Przewody 

jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-90/E-05030/00. Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. PN-90/E-

05030/01. Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Ochrona metalowych konstrukcji podziemnych. PN-

91/E-04160/00, Przewody elektryczne, metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-91/M-34501. Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 

PN-92/T-90335. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 

polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-92/T-90336, Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 

polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, nieopancerzone i 

opancerzone, z osłoną polietylenową lub polwinitową. Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonośne, z 

wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą 

przeciwwilgociową, wypełnione. 

PN-92/T-90337. Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonośne, z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 

izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione.  

PN/T-01001. Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.  

PN/T-01002. Słownictwo telekomunikacyjne, Transmisja przewodowa, Nazwy i określenia. PN/T-01003. 

Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 

PN-T-93020:1996. Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogólne wymagania i badania (zastępuje BN-

72/3216-09).  

BN-65/8984-11. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 

BN-69/3233-07. Głowice typu GKM. Wspólne wymagania i badania.  

BN-70/3233-09. Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy żeliwne.  

BN-70/3233-11. Naprężniki do drutów linii nośnych. 

BN-72/3233-12. Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.  

BN-72/3233-13. Opaski oznaczeniowe. 

BN-72/8984-22. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia zabezpieczające. Ogólne wymagania.  

BN-73/3238-08. Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do 

znakowania.  

BN-73/8984-03. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej konstrukcji 

wsporczych. Przepisy budowy. 

BN-73/8984-05. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i 

badania. 

BN-74/8984-29. Telekomunikacyjna sieć państwowa. Łącza telegraficzne 50-bodowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

BN-74/3233-17. Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Słupki oznaczeniowo-pomiarowe.  

BN-74/3233-19. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.  

BN-75/3233-03, Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły i skrzynie zespołów uzupełniających 

pupinizowane tory kablowe. 

BN-76/9371-03/00. Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne 

wymagania i badania. 

BN-76/8984-09. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania. 

BN-76/8984-16. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami kolejowymi. Ogólne 

wymagania.  

BN-76/8984-26, Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym dopełnieniem 

gazu. Ogólne wymagania i badania. 

BN-79/3223-02. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów 

pupinizacyjnych.  

BN-79/8984-27. Sygnalizacja komutacyjna, informacyjna i taryfikacyjna w łączach telefonicznych 

abonenckich. Ogólne wymagania. 

BN-79/8984-28. Sieci telekomunikacyjne użytku publicznego. Łącza telefoniczne krajowe. Ogólne 

wymagania. 

BN-80/3231-25. Skrzynka kablowa 10-parowa. 

BN-80/8939-17. Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.  

BN-81/3055-05. Przewody radiofoniczne o izolacji polietylenowej. Wymagania i badania.  

BN-82/3233-25. Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczenia studni kablowych. BN-84/8984-

10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.  
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BN-85/3231-28. Skrzynka kablowa 30-parowa. 

BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 

BN-86/3233-16. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe. 

BN-88/8984-39. Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

BN-89/8984-18. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. BN-

84/9378-35, Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Głowice. Listwy oznaczeniowe.  

WT-91/K-3-05. Telekomunikacyjne przewody giętkie do systemów abonenckich, samonośne. WT-92/K-

401, Telekomunikacyjny kabel miejscowy, samonośny, z żyłami bimetalowymi stalowo-miedzianymi, o 

izolacji polietylenowej, jednoparowy. 

WT-92/K-408. Telekomunikacyjny kabel miejscowy, samonośny, z żyłami bimetalowymi stalowo-

miedzianymi, o izolacji polietylenowej, jednoparowy. 

WYTYCZNE ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych o powłokach metalowych. 

Instytut Łączności 1977, 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 45, poz. 243). 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności (Dz.U. nr 40, poz. 151). 

ZARZĄDZENIE Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 8 listopada 1967 r. (Mon.Pol. nr 

63,poz. 301). 

USTAWA Prawo Wodne z dnia 24 października 1974 r. z późniejszymi zmianami (DZ.U. nr 38, poz. 230). 

ZARZĄDZENIE Ministra Żeglugi z dnia 1 lutego 19671\ w sprawie uprawiania żeglugi i spławu na 

śródlądowych drogach wodnych (Mon.Pol. nr 14, poz. 71). USTAWA o drogach publicznych z dnia 21 

marca 1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60). 

ZARZĄDZENIE Ministra Łączności nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. wprowadzające załącznik pt. Wytyczne 

o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego. 

ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie 

zbliżenia się skrzyżowania (Mon.Pol. nr 13, poz. 94). 

ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 

telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w 

miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (Mon.Pol. nr 13, poz. 

95). ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. - załącznik nr 2: Podstawowe wymagania 

techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnej. 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. - załącznik nr 3: Krajowy plan transmisji 

KPT-92 dla sieci telefonicznej. 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. - załącznik nr ¡7: Wymagania techniczne i 

eksploatacyjne dla transmisyjnych systemów abonenckich do realizacji kanałów telefonicznych (typ A). 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. - załącznik nr 18: Wymagania techniczne i 

eksploatacyjne dla elektronicznych aparatów telefonicznych CB ogólnego przeznaczenia pracujących z 

analogowym łączem telefonicznym. 
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D-01.03.04/04  PRZEBUDOWA LINII 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ 
1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru, przebudowy  linii optotelekomunikacyjnych wramach budowy obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 423. 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p.1.1. 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. Roboty, 

których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

przebudowy i budowy linii optotelekomunikacyjnej. W zakres prac wchodzą: 

- demontaż kabli optotelekomunikacyjnych (długość trasową) 

- przekopy kontrolne 

- budowa rurociągu kablowego 

- wykonanie rur ochronnych na rurociągu 

- demontaż rurociągów kablowych 

- montaż kabli optotelekomunikacyjnych (długość optyczna) 

- wykonanie złączy optycznych spawanych 

- pomiary na kablach optotelekomunikacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

- Montaż stelaży zapasów kabla  

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

1.4.1. Światłowód (telekomunikacyjny) - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci 

włókna optycznego, złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali 

świetlnej. 

1.4.2. Rdzeń światłowodu - centralnie położona część cylindryczna światłowodu, stanowiąca podstawowy 

element do transmisji fali optycznej. 

1.4.3. Płaszcz światłowodu - zewnętrzna warstwa otaczająca rdzeń światłowodu o współczynniku 

załamania mniejszym od współczynnika załamania w rdzeniu. 

1.4.4. Pokrycie pierwotne światłowodu - warstwa lub kilka warstw, nakładanych bezpośrednio na płaszcz 

światłowodu w procesie jego wyciągania, zabezpieczających włókno przed szkodliwym wpływem 

otoczenia (czynników chemicznych, fizyko-chemicznych, lub mechanicznych). 

1.4.5. Warstwa buforowa - pokrycie pośrednie, nałożone na pokrycie pierwotne światłowodu, dodatkowo 

zabezpieczające światłowód przed szkodliwym wpływem naprężeń mechanicznych. 

1.4.6. Pokrycie wtórne światłowodu - zewnętrzna warstwa ochronna, otaczająca światłowód w pokryciu 

pierwotnym, wraz z ewentualną warstwą buforową, mającą na celu dodatkowe wzmocnienie mechaniczne i 

zabezpieczenie światłowodu przed szkodliwym wpływem otoczenia. 

1.4.7. Ścisła tuba - pokrycie wtórne światłowodu przylegające ściśle do pokrycia pierwotnego. 

1.4.8. Luźna tuba - pokrycie wtórne światłowodu, luźne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w której 

włókno ma duży stopień swobody. 

1.4.9. Pęczek światłowodowy - kilka (zwykle 2-10) światłowodów, ułożonych razem w luźnej tubie, 

1.4.10. Element wytrzymałościowy kabla - element ośrodka kabla, zwiększający jego odporność na 

działanie sił rozciągających 

1.4.11. Rozeta - profilowany element konstrukcyjny ośrodka kabla w postaci pręta, wytłoczonego na 

elemencie wytrzymałościowym kabla, zawierający na swej zewnętrznej powierzchni symetrycznie 

rozmieszczone rowki (na ogół w liczbie 10) o kształcie trapezowym lub litery "V", przebiegające wzdłuż 

linii tworzącej, spiralnej, ze skokiem systematycznym lub skokiem zmiennym "S-Z". W rowkach 

umieszczane są, w procesie produkcji kabla, światłowody w pokryciu pierwotnym, lub czasami w pokryciu 

pierwotnym i wtórnym. 

1.4.12. Mod światłowodowy - pojedynczy rodzaj drgania elektromagnetycznego wzbudzonego w 

światłowodzie. 

1.4.13. Światłowód wielomodowy - światłowód, w którym rozchodzi się więcej niż jeden mod, w 

wykorzystywanym zakresie długości fal. 
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1.4.14. Światłowód jednomodowy- światłowód (J), w którym rozchodzi się tylko jeden mod, w danym 

zakresie długości fal, 

1.4.15. Światłowód gradientowy - światłowód (G) wielomodowy, o gradientowo zmiennym, w przekroju 

poprzecznym, profilu współczynnika załamania światła. 

1.4.16. Światłowód skokowy - światłowód o skokowym rozkładzie współczynnika załamania n1 i w 

płaszczu n2, przy czym n2 < n1. 

1.4.17. Długość fali odcięcia - graniczna długość fali dla danego światłowodu, powyżej której światłowód 

staje się światłowodem jednomodowym. 

1.4.18. Kabel optotelekomunikacyjny - kabel OTK - kabel zawierający światłowody do transmisji 

telekomunikacyjnej. 

1.4.19. Kabel rozetowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku światłowody umieszczone 

w jednej lub kilku rozetach. 

1.4.20. Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku światłowody w pokryciu 

wtórnym, w postaci luźnych tub, skręconych wokół elementu wytrzymałościowego. 

1.4.21. Kabel rozetowo - tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku rozety, w 

rowkach w których umieszczone są światłowody w luźnych tubach. 

1.4.22. Kabel kanałowy - kabel przeznaczony do układania w kanalizacji wtórnej tub w rurociągach 

kablowych 

1.4.23. Kabel (optotelekomunikacyjny) dielektryczny, (d) - kabel optotelekomunikacyjny nie 

zawierający 

elementów metalowych 

1.4.24. Kabel trudnopalny - kabel o powłoce z materiału trudnopalnego (bezhalogenowego) wg IEC 331 -

1 

1.4.25. Łącznik światłowodu - element osprzętu stosowany do trwałego łączenia włókien 

światłowodowych 

1.4.26. Złączka światłowodowa - element osprzętu stosowany do łączenia ze sobą włókien 

światłowodowych z możliwością ich wielokrotnego rozłączania i ponownego łączenia bez potrzeby 

rozcinania włókien. Złączka składa się z dwóch części, zwanych półzłączkami. 

1.4.27. Stojak zakończeniowo-przełącznicowy- stojak (SZP), służący do zainstalowania końcowych lub 

rozdzielczych złączy kabli liniowych i zakończenia poszczególnych włókien światłowodowych 

półzłączkami stacyjnymi rozłącznymi, umożliwiający przełączanie torów światłowodowych miedzy sobą 

oraz dołączanie do nich kabli stacyjnych lub sznurów pomiarowych. 

1.4.28. Kanalizacja kablowa wtórna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiałów o nie gorszych 

właściwościach), umieszczonych wewnątrz otworów kanalizacji kablowej pierwotnej. 

1.4.29. Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z bloków betonowych, rur 

z polichlorku winylu lub rur obiektowych (stalowych, azbestowo-cementowych, PCW lub innych), do 

której zaciągnięto rury kanalizacji kablowej wtórnej). 

1.4.30. Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości 

ścianki do 3 mm przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrożeniu 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

1.4.31. Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - j.w. lecz o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm 

przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie obciążonych np. pod jezdniami 

ulic, placami, torowiskami itp. 

1.4.32. Rura trudnopalna - rura z tworzywa sztucznego nie rozprzestrzeniającego płomieni 

(bezhalogenowa) lub stalowa. 

1.4.33. Rura specjalna - rura grubościenna do budowy przejść kanalizacji przez przeszkody terenowe. 

1.4.34. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, stalowa lub z innego materiału o 

nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów lub rurociągów kablowych w miejscach 

skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

1.4.35. Rurociąg kablowy (ziemny) - ciąg rur polietylenowych (lub z materiałów o niegorszych 

właściwościach), układanych bezpośrednio w ziemi, stanowiących osłonę ochronną dla kabli 

optotelekomunikacyjnych. 

1.4.36. Zasobnik złączowy - zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla 

optotelekomunikacyjnego ijego zapasów przy złączu, umieszczany bezpośrednio w ziemi. 

1.4.37. Linia optotelekomunikacyjna, (OK) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli 

optotelekomunikacyjnych. 

1.4.38. Linia optotelekomunikacyjna międzycentralowa, (OP) - linia optotelekomunikacyjna łącząca 

dwie centrale między sobą lub centralę z koncentratorem. 

1.4.39. Punkt rozdzielczy (w telekomunikacyjnej sieci miejscowej) - punkt w sieci, w którym 

doprowadzona od strony centrali (lub koncentratora) linia rozdzielana jest na cieńsze kable, biegnące w 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

119 

 

różnych kierunkach w stronę grupy skupionych blisko siebie abonentów, pozwalający na dokonywanie 

odgałęzień i przełączeń miedzy torami. 

1.4.40. Punkt odgałęźny (w telekomunikacyjnej sieci miejscowej) - punkt w sieci, w którym z 

doprowadzonej od strony punktu rozdzielczego linii odgałęziane są linie do poszczególnych abonentów. 

1.4.41. Rozgałęziacz światłowodowy (RS) - układ światłowodowy rozgałęźny pasywny. 

1.4.42. Odgałęziacz optoelektroniczny, (OOE) - układ aktywny transformujący sygnał optyczny ze 

światłowodu do toru abonenckiego o żyłach miedzianych i odwrotnie. 

1.4.43. Linia optotelekomunikacyjna magistralna, (OM) - linia optotelekomunikacyjna łącząca centralę 

lub koncentrator z punktem rozdzielczym sieci miejscowej 

1.4.44. Odległość podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej w stosunku 

do innych urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca linię. 

1.4.45. Słupek oznaczeniowy (SO) - słupek betonowy służący do oznaczania w terenie trasy linii 

telekomunikacyjnej w terenie i jej punktów charakterystycznych, 

1.4.46. Słupek oznaczeniowo - pomiarowy (SOP) - słupek betonowy służący do przyłączania przewodów 

systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powłokach metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy 

linii z kabli dielektrycznych i umożliwiający wykonanie odpowiednich pomiarów. 

1.4.47. Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA! 

KABEL ŚWIATŁOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY układana nad kablem 

lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym. 

Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem 

UWAGA!. 

1.4.48. Pozostałe określenia - według BN-89/8984-17/03 oraz PN/T-01002 i PN/T-01003.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami i 

poleceniami Kierownika Projektu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w DM.00.00.00. 

2.2. MATERIAŁY LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ 
- Kabel optotelekomunikacyjny typu: XOTKtd 24J, XOTKtd 10J wg WT-94/K-451 i ZN-03/TP 

S.A.-005. 

- Rury polietylenowe typu: HDPE tj) 40/3,7 mm, RHDPE-D, RHDPEp 110/6,3 mm - powinny 

odpowiadać normie ZN-96/TP S.A.-017/T i wg normy ZN-96/TPSA-0018/T. 

- Piasek - zgodnie znormą BN-87/6774-04. 

- Osłony złączowe rozbieralne jako punkty rozdzielcze - wg normy ZN-96/TP S.A.-008/T. 

- Zasobniki złączowe do zabezpieczenia złączy i zapasów kabli - wg normy ZN-96/TPSA-024/T. 

- Złącza kablowe - wg normy ZN-96/TPSA-0016/T i BN-89/8984-17/03 p.5.1. 

- Złącza spawane światłowodów jednomodowych - wg normy ZN-96/TPSA-006/T 

- Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna, polietylenowa koloru żółtego z napisem "UWAGA! 

KABEL ŚWIATŁOWODOWY" zawierająca czynnik lokalizacyjny, np, taśmę stalową, układana 

nad rurociągiem kablowym - wg ZN-96/TP S.A.-025/T. 

- Słupki oznaczeniowe powinny być zgodne z normą ZN-95/TP S.A.-026/T. 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
- kable dostarczane są na bębnach. 

- bębny z kablami należy na placu budowy umieścić na utwardzonym podłożu, na krawędziach tarcz 

(pionowo) lub na tarczach (płasko). 

- bębny określone są w normie PN-91/0-79353. 

- materiały takie jak złącza, osłony złącz, zasobniki złączowe można składować w przeznaczonych 

na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach. 

- rury mogą być składowane w miejscach nie narażonych na wpływy atmosferyczne i uszkodzenia 

mechaniczne. 

2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na 

budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, materiały te 

przed wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu (dozór techniczny) robót. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy linii optotelekomunikacyjnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu robót) gwarantujących 

właściwą jakość robót: 

- samochód skrzyniowy,  

- samochód samowyładowczy, 

- samochód dostawczy, 

- przyczepa do przewozu kabli, 

- przyczepa dłużycowa, 

- żuraw samochodowy, 

- urządzenie płucząco-wiercące do przewiertów sterowanych, 

- sprężarki powietrzne spalinowe, 

- ubijak spalinowy, 

- wciągarka mechaniczna z systemem prowadnic,  

- wciągarka ręczna, 

- urządzenie do wdmuchiwania kabli metodą strumieniową,  

- sprzęt ręczny, 

- ubijak spalinowy,  

- żurawik hydrauliczny, 

- koparka,  

- spawarka łukowa, 

- dmuchawa gorącego powietrza, 

- reflektometr do sprawdzenia ciągłości światłowodów,  

- zestaw do pomiaru tłumienności optycznej, 

- zestaw do pomiaru mocy optycznej,  

- ściągarka pokrycia pierwotnego, 

- spawarka do włókien światłowodowych, 

- ściągarka pokrycia wtórnego,  

- przecinarka światłowodu,  

- zestaw telefonów optycznych. 

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Rysunkach, ST i wskazaniach Kierownika Projektu. W zależności od 

zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód dostawczy, 

- przyczepa dłużycowa. 

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONYWANIE ROBOT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w D-M-00.00.00 

5.2. TRASOWANIE 
Podstawę wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy 

powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa 

wykonującego linię kablową. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Rysunkach, 

sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Rysunkach. 

Roboty telekomunikacyjne prowadzić pod stałym nadzorem właściciela tzn. Telekomunikacji Polskiej S.A 

5.2.1. Wymagania ogólne 
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a) liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z innymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi oraz liczba 

przejść przez ściany i stropy powinna być możliwie mała. Prowadzenie kabli przez pomieszczenia 

i strefy zagrożone wybuchem lub pożarem powinno być ograniczone do niezbędnych przypadków, 

b) instalowane linie powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe 

wpływy chemiczne i zagrożenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami 

atmosferycznymi oraz oddziaływaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji prądu 

stałego., 

c) liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami 

melioracyjnymi powinna być ograniczona, 

d) odcinki instalacyjne kabli powinny być tak dobrane i ułożone, aby złącza kablowe były 

usytuowane w miejscach suchych i zapewniających im trwałe, poziome położenie., 

5.2.2. Usytuowanie linii 

a) kable optotelekomunikacyjne powinny być układane we wtórnej kanalizacji z rur polietylenowych, 

a tam gdzie istnieje zagrożenie pożarowe - z rur z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, 

bezhalogenowych, 

b) kable instalowane na skrzyżowaniach i w zbliżeniach z gazociągami powinny przebiegać zgodnie z 

wymaganiami normy PN-91/M-34501, rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. 

(Mon.Pol. nr 13, poz.94) oraz normy ZN-95/TP S.A.-004/T, 

c) linie budowane wzdłuż dróg komunikacyjnych powinny być wykonywane zgodnie z zarządzeniem 

Ministra Łączności z dnia 12,03.1992 r. (Mon.PoI. nr 13, poz.95), 

d) pozostałe postanowienia dotyczące usytuowania linii powinny być zgodne z BN-89/8984-17/03, 

p.2.4.2.. 

5.3. RODZAJE KABLI 
Kable optotelekomunikacyjne wymienione w pkt. 2.2., powinny posiadać świadectwo homologacji i 

odpowiadać normie ZN-03 TP S.A.-005. 

5.4. DOBÓR OSPRZĘTU KABLOWEGO 
5.4.1. Wymagania ogólne 

Osprzęt do budowy krajowej sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiadać świadectwo homologacji. 

Osprzęt złączowy powinien być dostosowany do wymiarów i konstrukcji kabla, z którego budowana jest 

linia. Osprzęt powinien posiadać trwałość nie gorszą niż trwałość kabli OTK oraz powinien być łatwy w 

montażu. 

5.4.2. Osłony złączowe 

Do montażu kabli światłowodowych powinny być stosowane osłony złączowe wg ZN-96/TP S.A.-008/T, z 

tworzyw sztucznych odpornych na korozję, wytrzymałych mechanicznie i zapewniających długotrwałą 

hermetyczność przy umieszczaniu złączy w zasobnikach, studniach kablowych na słupach nadziemnych lub 

bezpośrednio w ziemi. Osłony złączowe powinny zapewniać łatwe ułożenie wewnątrz nich wszystkich 

włókien światłowodowych (wraz z ich zapasami) łączonych odcinków kabli, bez przekraczania 

dopuszczalnego promienia zginania światłowodów (R>35 mm). Osłony złączowe umieszczane na słupach 

powinny być odporne na bezpośrednie działanie światła słonecznego albo umieszczane w przystosowanych 

do tego celu skrzynkach kablowych. Osłony złączowe powinny umożliwiać ich wielokrotne otwieranie, a 

także wyprowadzanie kabli odgałęźnych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych połączeń 

światłowodów oraz bez potrzeby wymiany całego osprzętu złączowego. Zaleca się stosowanie osłon 

dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym, wprowadzeniem kabli, uszczelnianych opaskami 

termokurczliwymi i klejem termotopliwym. 

5.4.3. Zasobniki złączowe 

Do zabezpieczenia złączy kabli światłowodowych i zapasów kabli ułożonych w rurociągach kablowych 

zaleca się stosowanie zasobników złączowych wg ZN-96/TP S.A.-024/T o odpowiedniej wielkości 

gwarantującej: 

a) swobodne ułożenie 1 lub 2 muf złączowych kabla światłowodowego oraz do 50 m zapasów 

technologicznych kabla, bez nadmiernego jego wyginania, w sposób umożliwiający częściowe, 

bezpieczne rozwinięcie tych zapasów w razie awaryjnego wyciągnięcia kabla na trasie, 

b) swobodne ułożenie zapasów technologicznych kabla na środku odcinka międzyzłączowego w 

sposób umożliwiający bezpieczne rozwinięcie tych zapasów w razie awaryjnego wyciągnięcia 

kabla na trasie, 

c) swobodne zaciąganie dodatkowego kabla światłowodowego w razie awarii lub rozbudowy linii 

optotelekomunikacyjnej. 

Zasobniki powinny być dostosowane do ułożenia ich bezpośrednio w ziemi na poziomie posadowienia 

rurociągu kablowego, tak, aby na powierzchni terenu możliwa była uprawa gleby nawet przy użyciu 

ciężkiego rolniczego sprzętu zmechanizowanego (nacisk ok. 10T.). 
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Rurociągi doprowadzone do zasobników, a także ułożone w nich kable nie mogą być narażone na 

zgniatanie w razie przypadkowych ruchów zasobnika w ziemi. 

Zasobnik złączowy powinien być zasypany warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,7 m.  

5.5. UKŁADANIE KABLI 
5.5.1. Układanie kabli w kanalizacji kablowej wtórnej 

5.5.1.1. Rury polietylenowe 

Rury polietylenowe typu: HDPE fi 32/2.9mm służące do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów 

kablowych dla kabli OTK powinny być wykonane z polietylenu dużej gęstości, wg ZN-96/TP S.A.-017/T z 

warstwą poślizgową, 

o gęstości nie mniejszej niż 0,943 g/cm3 i o współczynniku płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Rury 

polietylenowe powinny mieć wewnętrzną powierzchnię rowkowaną, tj. pokrytą drobnymi, wzdłużnymi 

rowkami. Dopuszcza się stosowanie rur polietylenowych o wewnętrznej powierzchni gładkiej. Napisy na 

rurach powinny informować o ich przeznaczeniu i pozwalać na rozróżnianie rur w przypadku układaniu 

rurociągów kablowych wielorurowych. Krawędzie otworów na końcach łączonych rur powinny być 

sfazowane. 

5.5.1.2. Kanalizacja kablowa wtórna 

- rury polietylenowe kanalizacji wtórnej należy zaciągać do wolnych otworów kanalizacji pierwotnej 

(po 2 - 4 rur) jednocześnie, jako rezerwę dla rozbudowy sieci; rury w grupie mogą być połączone ze 

sobą mostkami, stanowiąc jeden zespół rur. Rezerwa rur jednak nie powinna być zbyt duża, a więc 

taka, by była wykorzystana co najwyżej w ciągu 5 lat, 

dopuszczalne jest zaciąganie rur kanalizacji wtórnej do zajętych przez kable z żyłami miedzianymi 

otworów kanalizacji pierwotnej, jeżeli zmieści się tam wymagana liczba rur polietylenowych. Do 

otworów kanalizacji wtórnej, zajętych przez kable OTK jak i wolnych, nie należy zaciągać innych 

kabli z żyłami miedzianymi. 

- rury polietylenowe kanalizacji wtórnej należy zaciągać możliwie w jak najdłuższych odcinkach 

instalacyjnych. W razie konieczności przecięcia rury w studni przelotowej, otwory z obu stron rur 

należy dokładnie uszczelnić. Jeżeli kable maja być zaciągane mechanicznie (nie pneumatycznie), 

przeciętych rur nie należy łączyć w studniach przed zaciągnięciem kabli do kanalizacji. 

- otwory wlotowe rur, zarówno wolne jak i zajęte oraz przestrzenie między rurami kanalizacji 

pierwotnej i kanalizacji wtórnej należy dokładnie uszczelnić. 

5.5.1.3. Rurociągi kablowe 

Na terenach nie posiadających telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pierwotnej kable 

światłowodowe należy instalować w rurociągach kablowych z rur polietylenowych wg ZN-96/TP S.A.-

017/T - RHDPE 40/3,7 mm, układanych bezpośrednio w ziemi wg ZN 96/TP S.A.-013/T. Rurociągi te 

wrazz zasobnikami złączowymi stanowią osłonę dla kabli światłowodowych i umożliwiają łatwe ich 

zaciąganie w długich odcinkach fabrykacyjnych. 

Rurociągi kablowe powinny zabezpieczać zaciągnięte do nich kable światłowodowe przed uszkodzeniami 

mechanicznymi na całej długości ciągów, a w szczególności: ~   na terenach upraw rolniczych, 

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, 

- na terenach o zwiększonym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymiiszkód górniczych, 

Zabezpieczenie to, zarówno w czasie budowy linii, jak i w okresie jej eksploatacji, powinno być osiągnięte 

przez: 

- układanie rurociągów w ziemi na właściwej głębokości, 

- układanie nad rurociągami taśmy ostrzegawczej, na całej długości trasy, 

- stosowanie dodatkowych rur osłonowych przepustowych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, 

- zapewnienie łatwości zaciągania i wyciągania kabli światłowodowych z rurociągów, 

- staranny dobór materiałów na budowę rurociągów i dokładny ich montaż, 

- umieszczanie w rurociągu tytko po jednym kablu w każdym ciągu rurowym. 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociągi kablowe powinny być uszczelnione w 

każdym punkcie wg ZN-96/TP S.A.-021/T, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w 

czasie budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabli oraz ciągów pustych. 

5.5.1.4. Zaciąganie kabli do kanalizacji 

Zaciągane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie mogą być poddawane nadmiernym siłom 

rozciągającym i zagięciom. Promień gięcia kabli nie powinien być mniejszy niż 20 średnic zewnętrznych 

kabla. Jednak, jeśli na kabel działa jednocześnie siła rozciągająca, dopuszczalny promień gięcia nie może 

być mniejszy niż 24 średnice zewnętrzne kabla. 

Zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych przeprowadza się: 

a) za pomocą specjalnych wciągarek mechanicznych ze stałą kontrolą siły naciągu i z zastosowaniem 

płynów poślizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy, 
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b) ręcznie, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, gdyż nie można zapewnić równomiernego 

ciągnięcia kabla; mogą wystąpić szarpnięcia z siłą niebezpieczną dla kabla; również tu stosuje się 

wszystkie zabiegi łagodzące tarcie i zginanie kabla, 

c) za pomocą sprężonego powietrza z użyciem elastycznego tłoczka, do którego mocuje się zaciągany 

kabel; pod działaniem powietrza tłoczek zaciąga kabel do rurociągu; tu stosuje się wszystkie 

możliwe zabiegi zmniejszające tarcie kabla w rurach, 

d) za pomocą dużego strumienia powietrza, do szczelnego rurociągu podawany jest kabel i jest on 

"niesiony" w rurociągu dużym strumieniem powietrza (rzędu 5-8 m3/min.), w punktach pośrednich 

można zastosować wspomaganie procesu zaciągania. 

e) Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zwłaszcza ta ostatnia metoda jest najbardziej 

efektywna 

przy zaciąganiu długich odcinków kabli. Zapewnia ona największe bezpieczeństwo dla kabla 

światłowodowego i dużą szybkość robót, 

f) nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie zaciągania. 

      g) dopuszczalna siła, z jaka można zaciągać kabel powinna być określona w warunkach technicznych 

nadany typ kabla. Siła ta, przy zaciąganiu mechanicznym, nie powinna przekraczać wartości 

równejciężarowi 1 km zaciąganego kabla. Przy zaciąganiu ręcznym powinna być mniejsza; 

orientacyjniemożna przyjąć, że wartość ta nie powinna być większa niż 100 kG (tj. ok. 1000 N) 

przy zaciąganiumechanicznym, a 30 kG (ok. 300 N) przy konieczności zaciągania ręcznego.  

Szczegółowe zaleceniadotyczące zaciągania kabli do kanalizacji zawarte są w instrukcji 

 IT-90/ZDBŁ-60, opracowanej przezZakład Doświadczalny Budownictwa Łączności, 

h) w istniejącej kanalizacji dla kabli OTK należy wybierać otwory usytuowane w pobliżu ścian studni 

i wśrodkowej warstwie otworów. 

5.5.2.Układanie kabli w studniach kablowych 

W studniach kablowych, w których nie wykonuje się złączy, należy zachować ciągłość rur polietylenowych 

kanalizacji wtórnej, a tam gdzie były przecięte, łączyć je dopiero po zaciągnięciu do nich kabli. Łączenie rur 

powinno być szczelne; powinno być ono wykonane wg IT-88/ZDBŁ-52. Rury mogą być także łączone 

giętkimi rurami karbowanymi (tzw. wężami zbrojonymi) z polietylenu lub polichlorku winylu, nakładanymi 

na kable,w bardzo trudnych warunkach, panujących w studni, dopuszcza się łączenie rur bez zachowania 

szczelności, przecinając węże zbrojone wzdłuż i nakładając je następnie na ułożone kable, przy czym 

wejście kabla do rury powinno być dokładnie uszczelnione, 

rury kanalizacji wtórnej oraz węże zbrojone wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny być 

odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie to niemożliwe, ew. 

do sufitu studni, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni, łączenie i 

odgałęzianie kabli należy wykonywać w studniach kablowych, 

5.5.3.Zapasy kabli 
- Przy złączach należy pozostawić zapasy kabli, umożliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na 

zewnątrz studni i wykonanie złącza i pomiarów w samochodzie. Zapasy te powinny wynosić po ok. 20 m 

z każdej strony złącza. W długości tej zawarto niewielkie zapasy kabli jako rezerwy dla ewentualnej 

naprawy złącza. 

- Zapasy kabli w studni należy zwinąć w pętle(najlepiej na stelażu zapasów kabla) oraz starannie 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez przewiązanie zwojów i umieszczenie kręgu wraz ze złączem w 

takim miejscu i w taki sposób, aby możliwe było łatwe ponowne ich wyjęcie ze studni na zewnątrz. Krąg 

kabla wraz ze złączem należy umieścić poziomo na wspornikach lub pionowo na ścianie studni, 

zamocować i przykryć odpowiednimi osłonami. 

5.5.4. Układanie kabli w ziemi 

- na odcinkach linii bez kanalizacji kablowej kable należy układać w rurociągach kablowych, 

głębokość ułożenia rur polietylenowych dla kabli OTK powinna wynosić co najmniej 1 m, mierząc 

od dolnej powierzchni rury. Rury polietylenowe powinny być zasypane warstwą piasku o grubości 

co najmniej 10 cm ponad powierzchnię rur. Głębokość i sposób ułożenia kabli na terenach szkód 

górniczych należy wykonywać wg 5.10.8, 

- kable OTK należy zaciągać mechanicznie według zasad podanych wyżej. Wzdłuż kabla (rury 

polietylenowej) należy umieścić nad kablem taśmę ostrzegawczą w kolorze żółtym, jak podano 

wp.2.8, 

- złącza kabli powinny być wykonywane w zasadzie jako złącza ziemne. Złącza wraz z zapasami 

kabli powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasobnikami złączowymi 

z tworzyw sztucznych, 

- w przypadku, kiedy inne względy zmuszają do zaprojektowania budowy studzienek kablowych w 

pewnych miejscach linii, np. w miejscach odgałęzień linii i przewidywanej w przyszłości jej 
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rozbudowy, złącza wraz z zapasami kabli należy umieszczać w tych studniach. Studnie powinny 

być szczególnie starannie zabezpieczone przed zalewaniem, zamulaniem i zaśmiecaniem, 

- teren nad kablem powinien być wyrównany i zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is> 0,97. 

5.6. MONTAŻ KABLI 
5.6.1. Łączenie kabli i światłowodów 

- łączenie i odgałęzianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej należy wykonywać w 

studniach kablowych. W liniach, w których kable układane są w rurociągach kablowych, złącza 

kablowe należy umieszczać w zasobnikach złączowych wg ZN-96/TP S.A.-024/T. 

- kable powinny być łączone w osłonach złączowych, Przy każdym złączu należy pozostawić zapasy 

włókien światłowodowych, umieszczone w paletach, o długości po ok. 1,5 m po obu stronach 

połączenia, jako rezerwy na wypadek konieczności naprawy połączenia. 

- światłowody powinny być łączone przez spawanie. Należy zwrócić uwagę na to, aby proces 

spawania przebiegał w atmosferze suchego powietrza. Dopuszcza się łączenie światłowodów przy 

użyciu łączników nierozłącznych, zaciskanych mechanicznie lub rozłącznych (np. rurkowych), 

gwarantujących uzyskanie właściwych i trwałych parametrów transmisyjnych, w liniach niezbyt 

długich, gdy bilans mocy na to pozwoli. Metoda i osprzęt do łączenia światłowodów powinny być 

dostosowane do typułączonego światłowodu. W złączach na mostach, w rzece, na terenach 

bagnistych itp., światłowody należy łączyć przez spawanie. 

- w przypadku usuwania awarii dopuszcza się łączenie włókien przy zastosowaniu łączników 

nierozłącznych lub rozłącznych. 

- każde złącze kabla OTK powinno być zaopatrzone w woreczek ze świeżo wysuszonym barwionym 

żelem krzemionkowym, pochłaniającym wilgoć, gromadzącą się w osłonie złączowej podczas 

montażu i wieloletniej eksploatacji linii. 

- do łączenia włókien światłowodowych najszersze zastosowanie znalazły spawarki łukowe, 

spawające włókno w łuku elektrycznym. Są to urządzenia w wysokim stopniu zautomatyzowane, 

pozwalające wykonywać dobre połączenia w różnych warunkach otoczenia oraz szybko 

dokonywać oceny jakości wykonanych spawów. Parametrem określającym jakość wykonanego 

połączenia jest tłumienność wnoszona przez spaw do linii, W spawarkach są stosowane dwie 

metody sprawdzania jakości spawu: 

a) LID (LocalInjection and Detection), polegająca na wzajemnym ustawianiu łączonych 

światłowodów na podstawie pomiaru strat na styku włókien z wykorzystaniem lokalnie 

wprowadzonego i zmierzonego światła, bez potrzeby przecinania włókien. 

b) PAS (Profile Alignrnent System), polegająca na obserwacji kamerą wizyjną rdzeni łączonych 

włókien i obliczaniu tłumienności z wymiarów geometrycznych połączenia. 

W najnowszych typach spawarek praktycznie jest stosowana metoda PAS. W kraju używa się wiele typów 

spawarek do światłowodów renomowanych firm światowych. W celu poprawnego wykonania spoiny 

światłowodowej należy: 

- zdjąć pokrycie wtórne światłowodu w postaci luźnej tuby na długości ok. 1 m, w celu łatwiejszego 

ułożenia włókna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas włókna z pokryciem wtórnym w postaci 

ścisłej tuby może być układany bez zdejmowania tego pobycia, 

- na jeden z łączonych światłowodów nasunąć osłonę spoiny, 

- zdjąć pokrycie pierwotne światłowodu przy pomocy precyzyjnej ściągarki pokrycia na długości 20-

30 mm,oczyszczone końce światłowodu należy przemyć czystym alkoholem (99%) lub alkoholem 

izopropylowym,uciąć włókno w odległości 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia 

pierwotnego, przy pomocy precyzyjnej przecinarki światłowodów pozwalającej uzyskać 

prostopadłość przecięcia z dokładnościąnie gorszą niż 0,5° w stosunku do osi światłowodu, 

- oczyszczone i przycięte końce światłowodów przeznaczone do połączenia umieścić w uchwycie 

spawarki światłowodowej. 

- poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna być zabezpieczona osłonka spoiny. Cały proces 

spajania światłowodów na trasie linii należy wykonać w wozie montażowo-pomiarowym, 

- osłonka spoiny światłowodowej powinna stanowić trwale zabezpieczenie miejsca połączenia 

światłowodów. Osłonka powinna składać się z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z 

elementu wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej skuteczności. 

Materiały osłonki nie mogą oddziaływać szkodliwie na światłowód i jego pokrycie. 

Element wytrzymałościowy może być wykonany w postaci pręta lub rynienki 

metalowej. Temperatury: 

- obkurczania rurki termokurczliwej 140°C, 

 mięknięcia rurki termotopliwej 100°C 5°. Po obkurczeniu osłonkę umieszcza się  

w odpowiednim uchwycie w kasecie osłony złączowej. Wymiary osłonki spoiny światłowodowej powinny 

być dostosowane do używanych spawarek   i kaset złączowych. Maksymalna długość rurki termokurczliwej 
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nie powinna przekraczać 65 mm, a średnica 3 mm. Element wytrzymałościowy powinien być takiej 

długości, aby zabezpieczał światłowód z zakładką co najmniej 10 mm z każdej strony poza miejsce 

oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na osłonkę spoiny bądź kasetę należy nanieść numer identyfikacyjny 

światłowodu. Pakowanie osłonek należy wykonywać wg dokumentacji producenta. 

Do zakończenia kabli światłowodowych, a także jako punkty przełącznicowe w centralach i stacjach 

teletransmisyjnych, powinny być stosowane stojaki zakończeniowo-przełącznicowe. Należy je wyposażyć 

w złączki rozłączne typu FC-PC lub E2000/APC potrzebne do łączenia kabli światłowodowych 

jednomodowych z urządzeniami stacyjnymi lub z przyrządami pomiarowymi. 

Pozostałe postanowienia ogólne dotyczące złączy kablowych powinny być zgodne z BN-89/8984-17/03, 

p.5.1 

5.7. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH 
5.7.1. Zalecenia ogólne 

- Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia linii optotelekomunikacyjnych z drogami, z innymi kablami 

telekomunikacyjnymi i energetycznymi, z rurociągami, gazociągami, kanałami i ciekami wodnymi, oraz z 

liniami nadziemnymi i napowietrznymi powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

normy BN-89/8984-17/03 p.6. oraz zarządzeniami Ministra Łączności z dnia 12.3.1992 r. (M.P. nr 13, 

poz. 94 i 95), i w sposób zgodny z postanowieniami normy ZN-96/TP S.A.-013/T i ZN-96/TP S.A.-004/T. 

W przypadku kabli optotelekomunikacyjnych dielektrycznych nie będą obowiązywały postanowienia, 

dotyczące zabezpieczeń przed oddziaływaniami elektrycznymi, wyładowaniami atmosferycznymi i przed 

korozją elementów metalowych kabli. 

 we wszystkich przypadkach, gdzie przy przejściach pod obiektami wymagane jest stosowanie 

przepustów z rur ochronnych, kabel optotelekomunikacyjny należy układać we wtórnej kanalizacji 

z rur polietylenowych, umieszczonych w rurze ochronnej. Jako rur ochronnych należy używać 

grubościennych rur z tworzyw sztucznych wg ZN-95/TP S.A.-018/T.  

 Dopuszcza się w szczególnych przypadkach stosowanie rur stalowych o średnicy nie mniejszej niż 

100 mm. 

 Skrzyżowanie rurociągu kablowego z innym urządzeniem uzbrojenia terenowego powinno być 

wykonane w najwęższym miejscu tego obiektu prostopadle do jego osi wzdłużnej z 

dopuszczalnąodchyłką 15°.  

 Przy skrzyżowaniu z obiektem o szerokości nie większej niż 1,5 m, odchyłka kątaskrzyżowania 

może być powiększona do 40°. 

 Miejsce skrzyżowania rurociągu kablowego z innym urządzeniem uzbrojenia terenowego powinno 

być szczegółowo zdomiarowane do najbliższego obiektu stałego, a w razie potrzeby do słupków 

oznaczeniowych SO ustawionych po jednej lub po obu stronach skrzyżowania. 

5.7.2. Skrzyżowania i zbliżenia rurociągów kablowych z jezdniami ulic i dróg 

Rurociągi kablowe wzdłuż dróg powinny być układane w odległości uzgodnionej z właściwą administracją 

dróg. Odległość ta powinna wynosić co najmniej: 

a) 1 m - od zewnętrznej krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu, 

b) I m -  na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeśli istnieje konieczność usytuowania linii w koronie 

drogi, 

c) 0,5 m - od krawędzi jezdni w chodniku lub pasie zieleni. 

Dopuszcza się ułożenie rurociągu kablowego w pasie rozdzielającym jezdnie drogi dwujezdniowej. Na 

skrzyżowaniach z jezdniami ulic i dróg rurociągi kablowe powinny być układane w przepustach z grubo 

ściennych rur z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TP S.A.-018/T. W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych 

technicznie dopuszcza się stosowanie dwustronnie asfaltowanych rur stalowych. Rury przepustowe 

powinny być ułożone poziomo na całej szerokości ulicy lub drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawężniki 

ulicy lub krawędzie drogi, Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi i terenu lub przy niewielkiej ich 

różnicy zaleca się układanie rur przepustowych nieprzerwanie w jednym ciągu pod koroną drogi i 

przyległymi do niej rowami odwadniającymi po 0,5 m poza ich zewnętrzne krawędzie. Odległość pionowa 

od górnej powierzchni rur przepustowych powinna wynosić: 

a) co najmniej 1,2 m do górnej powierzchni dróg krajowych, 

b) co najmniej 1,0 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniającego. 

Rury przepustowe powinny być uszczelnione uszczelkami końców rur i pianką poliuretanową, aby 

zapobiegać zamulaniu przepustów w czasie eksploatacji linii. Rury stalowe powinny być zabezpieczone 

przed korozją pokryciami asfaltowymi lub innymi o nie gorszych właściwościach. Zaleca się, aby przepusty 

dla kabli pod jezdniami ulic i dróg były wykonywane bez naruszania nawierzchni ulic i dróg, metodami 

przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego,  

z uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych i kosztów budowy. 

5.7.3, Skrzyżowania i zbliżenia rurociągów kablowych z rurociągami do przesyłania płynów łub 

gazów 
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Zbliżenia i skrzyżowania rurociągów kablowych z rurociągami do przesyłania płynów lub gazów powinny 

być tak wykonane, aby nie dopuścić do: 

- przedostawania się płynów lub gazów do rurociągów, 

- podwyższenia temperatury kabla o więcej niż 5°C, 

uszkodzenia mechanicznego przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociągach. 

W razie zbliżenia rurociągów kablowych do rurociągów i urządzeń podziemnych do przesyłania płynów lub 

gazów powinny być zachowane następujące odległości podstawowe między nimi; 

a) od wodociągu magistralnego 1,0 m, 

b) od wodociągu rozdzielczego 0,5 m, 

c) od ciepłociągu parowego 2,0 m, 

d) od ciepłociągu wodnego 1,0 m, 

e) od ropociągu lub rurociągu dla innych płynów technicznych 8,0 m, 

f) od gazociągu odległość w [m] jak następuje: 

- 1,5 m od gazociągu o nadciśnieniu do 400 kPa i średnicy do 100 mm, 

- 2,0 m od gazociągu o nadciśnieniu do 400 kPa i średnicy powyżej 100 mm. 

Przy zbliżeniach do gazociągów o nadciśnieniu powyżej 400 kPa rurociąg kablowy powinien być 

prowadzony w szczelnej kanalizacji z rur stalowych, zgodnie z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-004/T. 

Określone wyżej odległości podstawowe rurociągów kablowych od gazociągów mogą być zmniejszone pod 

następującymi warunkami: 

a) odległość zmniejszona między gazociągiem o nadciśnieniu powyżej 400 kPa i rurociągiem 

kablowym nie może być mniejsza niż 8,0 m pod warunkiem, że na całym odcinku gazociągu, 

dla którego przyjęto odległość zmniejszoną wykona się: 

b) zwiększenie grubości ścianki o 30%, 

c) sprawdzi się metodami nie niszczącymi wszystkie spoiny obwodowe i wzdłużne rury, 

d) zastosuje się sączek węchowy liniowy, 

e) dla gazociągów o ciśnieniu do 400 kPa odległość podstawowa może być pomniejszona do 

25% przy zastosowaniu rury ochronnej na gazociągu o długości nie większej niż 20 m; 

odległość wylotu nary ochronnej od elementu rurociągu kablowego, powinna być zgodna z 

postanowieniami podanymi wyżej, 

f) dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 400 kPa zamiast odległości podstawowej można 

przyjąć odległość zmniejszoną, stosując wzmocnienie rzeczywistej grubości ścianki 

gazociągu; jeśli odległość gazociągu od rurociągu kablowego wynosi co najmniej: 

- 75% odległości podstawowej to grubość ścianki rury należy zwiększyć o 10%, 

- 50% odległości podstawowej to grubość ścianki rury należy zwiększyć o 20%, 

- 25% odległości podstawowej to grubość ścianki rury należy zwiększyć o 30%. 

Jeżeli grubość ścianki gazociągu została zwiększona o 30%, gazociąg powinien być usytuowany w 

odległości od rurociągu kablowego nie mniejszej niż: 

- 5 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 2500 kPa włącznie, 

- 10 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 2500 kPa, pod warunkiem założenia 

rury ochronnej kończącej się od obrysu rurociągu kablowego w odległości wynoszącej co najmniej 

25% odległości podstawowej, jednak nie mniejszej niż 10 m dla gazociągów o ciśnieniu 

nominalnym do 2500 kPa włącznie i 15 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 

2500 kPa. Długość rury ochronnej nie może być większa niż 100 m. 

5.7.3.2. Skrzyżowania z rurociągami 

W razie skrzyżowania rurociągu kablowego z rurociągami i urządzeniami do przesyłania płynów lub gazów 

najmniejsze dopuszczalne odległości między nimi powinny wynosić: 

a) od wodociągu magistralnego 0,25 m, 

b) od wodociągu rozdzielczego 0,15 m, 

c) od obudowy ciepłociągu 0,50 m, 

d) od ropociągu lub rurociągu dla innych płynów technicznych 0,50 m, 

e) od gazociągu o ciśnieniu do 400 kPa 0,50 m. 

Jeżeli odległość pionowa od zewnętrznej ścianki gazociągu o ciśnieniu do 400 kPa wynosi 

od 0,1 m do 0,5 m, to rurociąg kablowy należy zabezpieczyć dodatkowo rurą ochronną. Przy skrzyżowaniu 

rurociągu kablowego z gazociągiem o ciśnieniu wyższym niż 400 kPa, rurociąg kablowy powinien być 

zawsze zabezpieczony wg ZN-96/TP S.A.-004/T jak kanalizacja kablowa. Kąt skrzyżowania rurociągu 

kablowego z gazociągami nie powinien być mniejszy niż: 

- 60o z gazociągami ułożonymi w miejscach skrzyżowań w rurach ochronnych, 

- 15o z gazociągami bez rur ochronnych. Rurociąg kablowy powinien być ułożony nad innymi rurociągami 

w rurze ochronnej uszczelnionej na końcach. Długość rury ochronnej powinna przekraczać o 2 m obrys 

innego rurociągu z każdej strony.  
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Dopuszcza sięułożenie rurociągu kablowego pod innym rurociągiem, jeżeli górna powierzchnia tego 

rurociągu jest ułożona w ziemi na głębokości mniejszej niż 0,5 m. W tym wypadku rurociąg kablowy 

powinien być ułożony również w rurze ochronnej. 

5.7.4. Zabezpieczenie ułożonych kabli 

Wszystkie kable układane bezpośrednio w ziemi, powinny być zabezpieczone przed 

przypadkowymi uszkodzeniami przez osoby trzecie, co najmniej taśmą ostrzegawczą i innymi 

zabezpieczeniami wskazanymi w Rysunkach (np. dodatkowym płytkowaniem, oznaczeniem przebiegu trasy 

kabla słupkami oznaczeniowymi itp.). 

5.7.5. Zbliżenia i skrzyżowania rurociągów kablowych z liniami elektroenergetycznymi 

5.7.5.1. Zbliżenia i skrzyżowania rurociągów kablowych z liniami elektroenergetycznymi 

napowietrznymi 

Zbliżenia i skrzyżowania rurociągów kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi mogą 

być wykonane w odległościach zapewniających zabezpieczenie rurociągów przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, jakie mogą nastąpić przy remoncie i konserwacji linii elektroenergetycznej, a także 

zapewniających bezpieczeństwo służbie eksploatacyjnej telekomunikacji przy ich czynnościach 

konserwacyjnych. 

5.7.5.2. Zbliżenia i skrzyżowania rurociągów kablowych z Uniami elektroenergetycznymi kablowymi 

Zbliżenia i skrzyżowania rurociągów kablowych z liniami elektroenergetycznymi kablowymi mogą 

być wykonane w dowolnych odległościach poziomych i pionowych, pod warunkiem jednak zapewnienia 

możliwości wyraźnego i niezawodnego wyróżnienia ciągów w wykopie, kanale lub na innych 

konstrukcjach wsporczych. 

5.7.6. Zbliżenia i skrzyżowania rurociągów kablowych z pozostałymi obiektami uzbrojenia 

terenowego 

Najmniejsze dopuszczalne odległości rurociągów kablowych od innych obiektów uzbrojenia 

terenowego wynikają z załącznika do Zarządzenia Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r., w sprawie 

zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w 

pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać. Przy 

zbliżeniu rurociągu kablowego, odległości powinny wynosić co najmniej: 

a) od kanalizacji ściekowej lub prowadzącej wody opadowe 1,0 m, 

b) od podbudowy linii telekomunikacyjnej nadziemnej 2,0 m, 

c) od ściany budynku i ogrodzenia 0,5 m, 

d) od urządzeń ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych5,0 m, 

e) od drzew wzdłuż drogi 2,0 m, 

f) od słupów oświetleniowych 0,8 m. 

Przy skrzyżowaniu rurociągu kablowego z kanalizacją prowadzącą wody opadowe lub ścieki odległość 

pionowa nie powinna być mniejsza niż 0,3 m. 

5.8. OCHRONA LINII KABLOWYCH 
5.8.1. Ochrona kabli przed zawilgoceniem 

Podczas przechowywania, transportu i układania, końce kabli należy chronić przed zawilgoceniem 

i zanieczyszczeniem ich ośrodków, za pomocą kapturków termokurczliwych, szczelnie zamykających 

kabel. Kapturki powinny być zdejmowane tuz przed montażem złączy lub przed pomiarami kabli. 

5.8.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 

Kable układane w ziemi lub w rurociągach kablowych powinny być oznakowane taśmą 

ostrzegawczą. Na życzenie Inwestora kable mogą być chronione dodatkowo wg zasad zgodnych z BN-

89/8984-17/03, p.7,2, niezależnie od stosowania rurociągów kablowych i taśmy ostrzegawczej, 

5.8.3. Ochrona linii przed przepięciami 

Jeżeli układane kable OTK nie są kablami dielektrycznymi, zabezpieczenie ich przed 

wyładowaniami atmosferycznymi oraz przed oddziaływaniami linii elektroenergetycznych i trakcji 

elektrycznej powinno być zgodne z normą BN-89/8984-17/03, p.7.3 i 7.4 oraz z "Wytycznymi o ochronie 

linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i 

trakcji elektrycznej prądu stałego". 

Kable dielektryczne takiej ochrony nie potrzebują. 

5.8.4. Ochrona kabli i osłon złączowych przed korozją, 

Ochrona kabli i osłon złączowych zawierających części metalowe, powinna być zgodna z BN-89/8984-

17/03, p.7.6. 

5.9. ZNAKOWANIE I NUMERACJA 
 Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinny być zgodne z postanowieniami 

BN-89/8984-17/03, p.8, lecz każdy znak (numer) linii należy poprzedzić literą "O".  

 Oznakowanie należy umieszczać narurach kanalizacji wtórnej we wszystkich studniach ze 

złączami kabli OTK. Oprócz oznakowania pożądane jesttakże podanie numeru telefonu 
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odpowiedniej grupy nadzoru liniowego i ewentualnego adresu dla informowaniao zauważonych 

uszkodzeniach linii lub zgłaszania robót, które mają być w pobliżu prowadzone. 

 W miejscach spodziewanego szczególnego nasilenia robót ziemnych, które mogą być zagrożeniem 

dla kabla OTK, zaleca się ustawienie naziemnego słupka oznaczeniowego SO wg BN-74/3233-17, 

pełniącego tu rolę ostrzegawczą. Na słupku należy umieścić wszystkie wyżej wymienione dane, a 

zwłaszcza adres i telefon grupy  nadzoru linii. 

 W studniach i kanałach, gdzie kable OTK przechodzą bez złączy, w rurach polietylenowych o 

zachowanej ciągłości albo w wężach giętkich polietylenowych z polichlorku winylu lub  z 

polipropylenu, należy rury te dodatkowo oznakować napisem ostrzegawczym (wytłoczonym na 

rurze, nadrukowanym lub trwale naklejonym) albo opaskami ostrzegawczymi w kolorze żółtym z 

napisem UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY", umieszczonymi w odstępach nie rzadziej niż 

co 5 m i przymocowanymi do rur,  

 Opaski ostrzegawcze powinny być ułożone na wszystkich odcinkach kabla lub rury, dostępnych w 

toku eksploatacji dla służb eksploatacyjnych. Szerokość opaski powinna wynosić 5-10 cm.  

 Dopuszcza się, do czasu opracowania właściwej opaski do oznakowania kabli OTK, umieszczenie 

na każdym kablu (rurze PE) opaski oznaczeniowej wg BN-72/3233-13, zawierającej oznaczenie 

OTK oraz numer (cechę) linii i liczbę światłowodów. 

  Przebieg kabli OTK powinien być oznakowany zgodnie z zasadami podanymi w BN-89/89S4-18, 

p. 3.6. Na trasie rurociągu kablowego należy dodatkowo oznakować połączenia odcinków 

instalacyjnych rur polietylenowych za pomocą słupków SO wg BN-74/3233-17.  

 Kable OTK ułożone w polietylenowym rurociągu kablowym lub bezpośrednio w ziemi powinny 

być oznaczone taśmą ostrzegawczą w kolorze żółtym, z napisem "UWAGA! KABEL 

ŚWIATŁOWODOWY" umieszczoną w połowie głębokości ułożenia kabla (rury) wg ZN-96/TP 

S.A.-025/T. Dla umożliwienia szczegółowej lokalizacji w terenie dielektrycznych kabli OTK 

metodami elektromagnetycznymi zaleca się zastosowanie w linii jednego z podanych rozwiązań: 

 -  rurociągu kablowego z rur polietylenowych z domieszką materiału magnetycznego, 

taśmy ostrzegawczej z domieszką materiału magnetycznego, skupionych elementów magnetycznych, 

zakopywanych w określonych miejscach na trasie kabla OTK. Dopuszcza się stosowanie taśmy 

ostrzegawczej posiadającej wewnątrz taśmę ze stali nierdzewnej lub przewody elektryczne, bądź układanie, 

równolegle przy taśmie, przewodów elektrycznych, pod warunkiem zapewnienia ich ciągłości na całej 

długości i zabezpieczenia przed korozją dla umożliwienia wykrywania trasy linii kablowej w długim 

okresie jej eksploatacji. Jako przewody elektryczne można używać; 

kabel telekomunikacyjny typu XTKMXpw 1x2x0,8, 

przewody typu LY 2,5 mm2, wg PN-87/E-90054, 

5.10.WYMAGANIA TRANSMISYJNE 
5.10.1. Tłumienność torów światłowodowych 

- Wszystkie tory światłowodowe jednomodowe powinny mieć zmierzoną tłumienność dla fal 1310 nm i 

1550 nm, a następnie wyliczoną tłumienność jednostkową. 

- Tłumienność jednostkowa każdego toru światłowodowego (bez połączeń) nie powinna przekraczać 

wartości maksymalnych, przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej klasy, 

wybranej przez projektanta w sposób umożliwiający spełnienie wymagań bilansu mocy dla danego 

odcinka regeneratorowego. Tłumienność ta dla światłowodów jednomodowych nie powinna przekraczać 

0,40 dB/km dla fali 1310 nm oraz 0,25dB/km dla fali 1550 nm. 

- Tłumienność każdego toru światłowodowego (światłowodów wraz z ich połączeniami) nie powinna 

przekraczać wartości sumy tłumienności wszystkich odcinków światłowodów, powiększonej o 

tłumienność połączeń (stałych i rozłącznych). Tak więc zmierzona tłumienność toru nie powinna 

przekraczać wartości obliczonej wg wzorów: 

a) na odcinkach regeneratorowych zawierających nie więcej niż 10 złączy kabli, światłowodowych (n1 < 

10) 

5.10.2. Tłumienność połączeń Światłowodów 

- połączenia światłowodów jednomodowych powinny być tak wykonane, aby ich tłumienność nie 

przekroczyła wartości; 

- 0,15 dB w przypadku połączeń spawanych, 

- 0,20 dB w przypadku połączeń wykonanych za pomocą łączników rozłącznych lub 

nierozłącznych, mechanicznie zaciskanych lub klejonych, 

- 0,50 dB w przypadku złączek stacyjnych, rozłącznych, przy czym średnia wartość tej tłumienności 

nie powinna przekraczać 0,3 dB. 

- w przypadku połączeń spawanych dopuszcza się maksymalną wartość tłumienności połączenia 0,3 

dB, jeśli 3 próby spawania nie pozwoliły na uzyskanie wartości 0,15 dB. Złączy takich nie może 
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być w odcinku kontrolnym (15 km) więcej niż dwa, pod warunkiem uwzględnienia ich w bilansie 

mocy odcinka. 

tłumienność połączeń spawanych światłowodów wielomodowych nie powinna być większa niż 

0,3 dB. tłumienność odbiciowa złączek światłowodowych nie powinna być mniejsza niż 35 dB. 

5.10.3. Pozostałe wymagania elektryczne 

- dotyczące elementów metalowych kabla, jeśli je posiada (pancerze, linki nośne, uziemienia), powinny być 

zgodne z BN-89/8984-17/03, p. 9.7, 9.8 i 9.10. 

5.11. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii powinna zawierać wszystkie niezbędne 

szczegóły wg BN-89/8984-17/03, p.8 i p.10 i w instrukcji TP S.A. T-01. Optotelekomunikacyjne kable 

dielektryczne wymagają bardzo dokładnej dokumentacji, ze względu na trudności ich lokalizacji w terenie. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona przez wykonawcę po zakończeniu budowy linii, w 

oparciu o inwentaryzację geodezyjną w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W szczególności 

dokumentacja powinna zawierać dokładne dane o przebiegu linii przez podanie domiarów do trasy linii, 

studni kablowych, złączy - z zaznaczeniem tych, które wykonano przy użyciu łączników rozłącznych, 

zapasów kabli - z podaniem ich długości, głębokości ułożenia kabla, o ile odbiega ona od normalnej, 

przyjętej głębokości 3 m. Dokumentacja powinna być aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku 

prowadzenia remontów i przebudów linii, zmieniających usytuowanie linii, złączy lub zapasów kabli, 

powstania wstawek kablowych i nowych złączy. Do zakresu dokumentacji powykonawczej należeć 

powinny również wyniki pomiarów wszystkich torów gotowej linii zgodnie z postanowieniami p,6.3.2. 

niniejszej STWIORB 

5.12. DEMONTAŻ LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ KABLOWEJ 
Demontaż polega na: 

- odtworzeniu trasy przebiegu linii, 

- wyjęciu kabla, 

- wyjęciu rurociągu kablowego, 

- wyjęciu rur ochronnych, 

- demontażu złączy i pozostałego osprzętu, 

- zasypaniu rowu kablowego, 

- wyrównaniu terenu z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is> 0,97, 

- odtransportowaniu zdemontowanych materiałów. 

Wszelkie demontowane materiały są własnością wykonawcy i w jego obowiązku jest wywiezienie ich z 

placu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. ZASADY WYKONANIA KONTROLI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 

robot ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Kierownik Projektu 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami ST, norm i 

przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o 

rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 

akceptacji Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakończeniu 

każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Kierownika Projektu. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności 

przedstawicieli użytkownika linii t,j. Telekomunikacji Polskiej S.A., a jakość robót musi uzyskać akceptację 

tej instytucji. 

6.2.KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA PRZEBUDOWY, BUDOWY I MONTAŻU 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH KABLI 
Polega na sprawdzeniu zgodnie z poniższymi punktami:  

- oględziny, 

- sprawdzenie materiałów do budowy, 

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych kabli,  

- sprawdzenie dokumentów homologacji, 

- sprawdzenie zasad wyboru trasy linii, 

- sprawdzenie przebiegu linii w terenie i obiektach, 

- sprawdzenie usytuowania linii, 

- sprawdzenie prawidłowości realizacji przejść rokadowych, 

- sprawdzenie poprawności oznakowania linii, 

- sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli pod drogami i ulicami, 

- sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli w obrębie rurociągów do przesyłania płynów i gazów, 
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- sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli w obrębie linii elektroenergetycznych,  

- sprawdzenie kierunków linii i numeracji linii, 

- sprawdzenie sposobu ułożenia kabla w ziemi, sprawdzenie głębokości ułożenia kabla w ziemi 

- sprawdzenie poprawności wykonania skrzyżowań i zbliżeń, 

- sprawdzenie poprawności doboru i instalacji rur polietylenowych kanalizacji wtórnej i rurociągu 

kablowego, 

- sprawdzenie poprawności doboru zasobników złączowych oraz sposobu zamocowania mufy kablowej i 

zapasów kabla w zasobniku, 

- sprawdzenie poprawności doboru i montażu muf kablowych, 

- sprawdzenie długości zapasów kabla w zasobniku złączowym, 

- sprawdzenie poprawności połączeń światłowodów oraz ułożenia zapasów światłowodów w mufach, 

- sprawdzenie zgodności z projektem połączeń włókien optycznych kabli liniowych, 

- sprawdzenie poprawności oznaczeń ostrzegających przy złączach światłowodowych, 

- sprawdzenie poprawności wyników pomiarów na każdym etapie budowy kabla. 

6.3. BADANIA I POMIARY KABLI I LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH 
6.3.1. Badania wykonywane w trakcie pomiaru i montażu linii- wg normy ZN-96/TP S.A.-002/T. 

6.3.1.1. Badania przed pracami instalacyjnymi 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montażowych na linii kablowej, wszystkie odcinki 

fabrykacyjne kabli należy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym w celu wykrycia uszkodzeń, 

które mogły powstać podczas transportu lub przeładunku bębnów. Należy sprawdzić prawidłowość 

zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem i zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na 

bębnach, zwracając uwagę także na ewentualne wygięcia kabla na zbyt małym promieniu. W przypadkach 

wątpliwych, to znaczy jeśli istnieje podejrzenie o niewłaściwym obchodzeniu się z kablem przed 

dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie pomiarów takich, jak przy odbiorze kabli od 

producenta. Na tym etapie prac konieczne jest ustalenie kolejności instalowania poszczególnych odcinków 

kabli, dla zachowania zgodności z projektem, zarówno co do typów kabli przeznaczonych na odpowiednie 

odcinki w linii, jak i co do długości odcinków instalowanych. 

Konieczne jest więc dokonanie alokacji odcinków fabrykacyjnych, a w razie potrzeby sprawdzenie ich 

długości i konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodności z Rysunkami. 

6.3.1.2. W trakcie budowy i montażu linii powinny być wykonywane poniżej podane pomiary: 

a) pomiary reflektometrem przy długości fali 1310 nm, po ułożeniu kabli a przed połączeniem 

światłowodów należy wykonać na wszystkich torach (wszystkich światłowodach), z jednej strony 

każdego odcinka instalacyjnego; pomiary mają na celu stwierdzenie ciągłości światłowodów. 

Wystarczy do tego celu mniej dokładny reflektometr lub tester tłumienności. Dogodne jest, jeśli 

tester wyposażony jest w mikrotelefon, umożliwiający prowadzenie rozmów po światłowodach. 

b) jeżeli tester nie jest wyposażony w układ rozmówny, ekipy monterskie powinny posiadać 

światłowodowe aparaty telefoniczne, dołączane bezinwazyjne do włókien, lub radiotelefony, dla 

prowadzenia rozmów między obsługą, 

c) pomiary w trakcie montażu światłowodów mają na celu optymalizację połączeń światłowodów 

(centrowanie rdzeni łączonych światłowodów). Jest to wykonywane w zasadzie automatycznie, 

przy użyciu przyrządów wchodzących w skład spawarek światłowodowych (metody LID i PAS). 

d) metoda LID = LocalInjection and Detection - metoda wzajemnego ustawiania łączonych 

światłowodów za pomocą strat na styku włókien przez wprowadzanie i detekcję światła bez 

potrzeby przecinanie włókien. 

e) metoda PAS = Profile Alignment System - metoda dla tego samego celu, polegająca na obserwacji 

kamerą wizyjną rdzeni łączonych włókien, 

f) po zmontowaniu złącza na kablu należy wykonać pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka 

regeneratorowego dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu stwierdzenia poprawności wykonania 

połączenia. Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarów dla wszystkich światłowodów. w 

kablu można przystąpić do ostatecznego zamknięcia złącza, 

g) pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu połączeń na linii należy wykonać reflektometrem 

z obu stron każdego odcinka regeneratorowego, w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm), 

na wszystkich światłowodach dla uzyskania wykresów reflektometrycznych. Należy zlokalizować 

ewentualne wadliwe połączenia, a po ich poprawieniu należy nowe charakterystyki 

reflektometryczne zarejestrować w postaci wykresów i jeśli to możliwe na dyskietkach 

komputerowych. Będą one stanowiły wzorcowe charakterystyki linii, powinny być więc opatrzone 

opisem, zawierającym nazwę i numer linii, rodzaj i numer przyrządu, którym wykonano pomiar. 

Wskazane jest wykonanie tych pomiarów reflektometrem o jak najlepszej rozdzielczości. 

6.3.1.3. Do badań wykonywanych w trakcie budowy linii należy również kontrola przeprowadzana przez 

inspektora nadzoru budowy, dotycząca jakości realizowanych robót, wbudowanych elementów, 
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stosowanych materiałów oraz zgodności prowadzonych robot z projektem, przepisami technicznymi i 

umową. 

6.3.2. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii 

Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej należy wykonać następujące 

pomiary; 

a) pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną(wg 6.3.1.2.d) 

b) pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną, 

c) pomiar wypadkowego pasma przenoszenia torów optycznych, 

d) pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych. 

Pełny zakres pomiarów wykonuje się dla każdego toru optycznego włączanego do pracy. Na torach 

rezerwowych przeprowadza się tylko pomiary wg punktów a i b. Dla każdego włókna światłowodowego na 

odcinku regeneratorowym należy pomierzyć tłumienność pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami 

światłowodowymi. Pomiar powinien być wykonane dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w 

obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze 

złączami rozłączalnymi i potwierdzenie zgodności z obliczonym bilansem mocy odcinka regeneratorowego. 

Zestaw pomiarowy powinien zawierać stabilizowane źródło światła na fale 1310 ± 20 nm i 1550 ± 20 mm 

przy szerokości spektralnej (FWHM) < 10 nm. Pomiary wypadkowego pasma przenoszenia toru 

optycznego wykonuje się przy odbiorze wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej jeśli wymagane pasmo 

transmisji jest większe niż polowa pasma obliczonego teoretycznie dla danego toru. Pomiar ten sprowadza 

się do pomiaru uśrednionej wartości współczynnika dyspersji chromatycznej. Zalecaną metodą pomiaru jest 

metoda pomiaru przesunięcia fazy. Pomiar reflektancji złączy rozłączalnych pozwala na ocenę 

prawidłowości połączeń zwłaszcza znajdujących się blisko laserowego źródła światła i mogących 

szkodliwie wpływać na jego pracę. Pomiar może być wykonany przy zastosowaniu reflektometru lub z 

użyciem sprzęgacza kierunkowego. 

6.3.3. Badania linii optotelekomunikacyjnych przy odbiorze 

6.3.3.1. Wymagania ogólne 

Badania linii polegają na sprawdzeniu przez służby techniczne wykonawcy i nadzoru inwestorskiego 

zgodności jego wykonania z wymaganiami zawartymi w normie i Rysunkach łącznie ze wszystkimi 

zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami. Protokoły badań technicznych wraz z innymi dokumentami 

stwierdzającymi zgodność wykonania linii z wymaganiami stanowią podstawę do zgłoszenia linii do 

komisyjnego odbioru. Tryb przeprowadzania odbiorów wynika z przepisów prawa budowlanego. 

6.3.3.2. Program badań 

Składniki optotelekomunikacyjnych linii kablowych podlegają przy odbiorze badaniom wymienionym w 

tablicy 3 normy ZN-96/TP S.A.-002/T. 

6.3.3.3. Pobieranie próbek 

Z każdego badanego elementu linii należy wybrać losowo do badań części o Iiczności wg tablicy 3 normy 

j.w. 

6.3.3.4. Opis badań 

6.3.3.4.1.Oględziny 

Należy sprawdzić, czy elementy składowe linii optotelekomunikacyjnych odpowiadają tym wymaganiom, 

których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu. Dopuszcza się 

wykonywanie wykopów kontrolnych. 

Przy oględzinach zaleca się postępować wg następujących zasad: 

a) dokonać starannego przeglądu jakości i wykonania elementów składowych, przy czym należy 

zwrócić uwagę na jakość montażu, sposób dopasowania elementów, sztywność konstrukcji, 

uszczelnienia, 

b) sprawdzić zabezpieczenie przed samoodkręceniem połączeń gwintowych oraz zabezpieczenie 

przed korozją elementów z powłokami galwanicznymi i malarskimi, 

c) sprawdzić ułożenie linii w ziemi, studniach kablowych, na mostach, wiaduktach, w tunelach, na 

konstrukcjach wsporczych itp. 

d) sprawdzić sposób zabezpieczenia linii na brzegu, przy przejściach przez rzeki, kanały, rowy itp., 

e) sprawdzić ustawienie słupków oznaczeni owych i oznaczeniowo-pomiarowych, 

f) sprawdzić sposób wprowadzania linii do komory kablowej, uszczelnienia, zamocowania, 

g) sprawdzić wykonanie odbudowy nawierzchni i uporządkowanie terenu, 

h) sprawdzić zgodność wykonania z Rysunkami oraz czytelność napisów i oznaczeń rozpoznawczych 

i 

informacyjnych, jak również stan i estetykę wykonania elementów i części składowych, 

i) sprawdzić zgodność wykonania i wyposażenia z Dokumentacją Powykonawczą. 

6.3.3.4.2.Sprawdzenie wymiarów 

W celu sprawdzenia zgodności z Rysunkami należy sprawdzić: 
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a) wymiary gabarytowe elementów lub części składowych linii optotelekomunikacyjnych, 

b) rozmieszczenie ciągów kablowych na konstrukcjach wsporczych i innych, 

c) domiary poprzeczne i wzdłużne trasy do punktów domiarowych, 

d) głębokość ułożenia rurociągu, rur ochronnych przepustowych, taśmy ostrzegawczej  

i innych elementów. 

Pomiary należy wykonać przymiarami liniowymi. Odchyłki wymiarowe można uznać za dopuszczalne, 

jeżeliumożliwiaj ą montaż części składowych i nie będą miały wpływu na prawidłową eksploatację 

liniioptotelekomunikacyjnej. 

6.3.3.4.3.Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy linii optotelekomunikacyjnej polega na stwierdzeniu ich 

zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami Rysunków lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów powinna być 

poświadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawców. Dla kabli i osprzętu użytego do budowy linii 

optotelekomunikacyjnej powinny być przedstawione aktualnie ważne dokumenty homologacyjne 

Ministerstwa Łączności. 

6.3.3.4.4. Sprawdzenie poprawności doboru kabli i osprzętu 

Sprawdzenie polega na porównaniu zastosowanych kabli i osprzętu z Dokumentacją Powykonawczą. 

6.3.3.4.5.Sprawdzenie długości i tłumienności odcinków regeneratorowych 

Sprawdzenie polega na obliczeniu faktycznej tłumienności torów na odcinku regeneratorowym wg 5.5. i 

porównaniu ich z wynikami pomiarów wykonanych wg 6.3.2. niniejszej Specyfikacji. 

6.3.3.4.6. Sprawdzenie głębokości ułożenia rur i innych elementów składowych rurociągu, w którym 

przebiega linia optotelekomunikacyjna Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie 

budowy lub na wykonaniu próbnych wykopów i pomiarze taśmą mierniczą. 

6.3.3.4.7. Sprawdzenie szczelności 

Badany odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego o długości 2 km należy na jednym końcu 

uszczelnić kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem 

termokurczliwym (KTkw) z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl należy 

odcinek ten napełnić stopniowo sprężonym powietrzem do nadciśnienia ok. 100 kPa i zanotować wartość 

nadciśnienia. Po upływie co najmniej 24 godzin należy ponownie zmierzyć nadciśnienie i zanotować jego 

wartość. Odcinek kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego należy uznać za szczelny, jeśli porównanie 

wyników pomiarów nie wykazuje ubytku nadciśnienia o więcej, niż 10 kPa, Sprawdzenie polega na kontroli 

przez nadzór techniczny w trakcie budowy. 

6.3.3.4.8.Sprawdzenie zabezpieczenia linii (rurociągu) 

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu próbnych 

wykopów. 

6.3.3.4.9.Sprawdzenie wykonania zbliżeń i skrzyżowań 

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy lub na wykonaniu próbnych 

wykopów i pomiarze taśmą mierniczą, sprawdzeniu ochrony i głębokości ułożenia rurociągu i rur 

przepustowych. Do odbioru linii w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego powinny być przedstawione dokumenty ich odbioru indywidualnego przez użytkowników tych 

urządzeń. 

6.3.4. Ocena wyników badań 

Przedstawioną do badań linię optotelekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami 

normy ZN-96/TP S.A.-002/T, jeżeli badania wg 6.3.1. - 6.3.3. dały wynik pozytywny. Składniki, które w 

wyniku badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być poprawione lub wymienione i ponownie zgłoszone do 

odbioru. 

6.4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY MONTAŻU I BADANIACH LINII 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH 
6.4.1.Środki bezpieczeństwa prac w styczności ze światłowodami 

Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych ze światłowodami, których 

ułamane lub odcinane końce są bardzo ostre i łatwo mogą się wbijać w skórę ludzką, a wiec niebezpieczne 

dla pracowników, zwłaszcza dla oczu, ust, delikatnych miejsc skóry twarzy itp. Krótkie odcinki kabli i 

światłowodów powinny być starannie zbierane i składane do specjalnych pojemników, a następnie 

likwidowane w taki sposób, aby nie były bezpośrednio dostępne dla osób nieświadomych ich szkodliwości. 

Monterzy i technicy powinni być ostrzeżeni o niebezpieczeństwach prac z włóknami światłowodowymi i 

pouczeni o sposobie obchodzenia się z nimi. 

6.4.2. Środki bezpieczeństwa prac przy badaniach kabli, linii i urządzeń optotelekomunikacyjnych 

- stosowane przyrządy do pomiarów parametrów transmisyjnych kabli, linii i urządzeń 

teletransmisyjnych oraz same urządzenia wyposażone są prawie zawsze w lasery, będące źródłem 

promieniowania optycznego o dużej mocy. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla oczu, nie wolno 
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więc pod żadnym pozorem wystawiać oczu na działanie tych promieni. Nie wolno "zaglądać" w 

końcówki światłowodów emitujące promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzić czy laser już 

działa albo czy koniec światłowodu lub półzłączki jest czysty, 

- końcówki przewodów, gniazda na urządzeniach i przyrządach pomiarowych lub półzłączki, na 

wyjściu których może być emitowane promieniowanie ze źródeł laserowych powinno być 

opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem: "UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE 

LASEROWE" 

- szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami jakie należy przestrzegać podane w normie 

PN-91/T-06700, a zwłaszcza w rozdziale III "Wytyczne dla użytkownika" oraz w instrukcji TP S.A. 

T-01 p.t. "Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych". 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00„Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 1 metr sześcienny 

- wykopanie i zasypanie wykopu pod zasobniki kablowe, 1 metr sześcienny  

- wykopanie i zasypanie rowu kablowego pod rurociąg kablowy, 1 km  

- ułożenie rur ochronnych, 1 metr 

- montaż zasobników kablowych, 1 sztuka 

- montaż stelaży zapasu, 1 sztuka 

- wciąganie kabla do kanalizacji wtórnej, 1 km 

- wciąganie kabla do rurociągu kablowego, 1 km 

- badanie szczelności rurociągu kablowego, 1 odcinek 

- montaż złącza kablowego, 1 sztuka 

- wykonanie pomiarów elektrycznych kabli, 1 odcinek 

- wyciąganie kabla z kanalizacji wtórnej, 1 metr 

- wyciąganie kabla z rurociągu kablowego, 1 metr 

- demontaż zasobników kablowych, 1 sztuka 

- demontaż rurociągu kablowego, 1 metr 

- dla rozbiórki i naprawy nawierzchni, 1 metr kwadratowy (m.2) 

- dla transportu zdemontowanych elementów. 1 Megagram (Mg) 

- dla odszkodowań, kosztów przełączeń oraz wytyczenia w terenie, wykonania dokumentacji 

powykonawczej i nadzoru użytkowników 

- wykonanie kalkulacji w oparciu o rzeczywisty obmiar i uzgodnienia - kalkulacja (kalk.) 

Ilość robót według Rysunków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w DM,00.00.00. „Wymagania ogólne". Przy 

odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami. 

Po wykonaniu linü telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

- aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą, 

- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, 

- protokoły odbioru z Właścicielem linii światłowodowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne". 

Cena obejmuje: 

- geodezyjne wytyczenie linii w terenie, 

- oznakowanie robót, 

- koszt materiałów, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych z zagęszczeniem, 

- wykopanie i zasypanie wykopów pod linie kablowe i rury z zagęszczeniem, 

- wykopanie i zasypanie wykopów pod zasobniki kablowe z zagęszczeniem, 

- ułożenie rur w wykopie, 

- montaż zasobników kablowych,  

- montaż stelaży zapasu, 

- wciąganie kabli do kanalizacji wtórnej, 

- wciąganie kabli do rurociągu kablowego,  
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- wykonanie złączy przelotowych, 

- wykonanie pomiarów elektrycznych w trakcie budowy i montażu,  

- wykonanie pomiarów elektrycznych po zmontowaniu linii, 

- wykonanie pomiarów elektrycznych przy odbiorze linii, 

- wyciąganie kabli z kanalizacji wtórnej, 

- wyciąganie kabli z rurociągu kablowego, 

- demontaż zasobników kablowych,  

- demontaż rurociągu kablowego, 

- transport zdemontowanych materiał wraz z opłatą za korzystanie z wysypiska, 

- przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji, 

- wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- czyszczenie terenu z odpadów powstałych przy montażu i demontażu, 

- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii, 

- koszt nadzoru Użytkownika, 

- koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych, 

- inne prace niezbędne do wykonania przebudowy linii optokablowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-73/8984-05  

2. BN-85/8984-01 

3. BN-87/6774-04 

4. N-74/C-89204 

5. PN-80/H-74219 

6. PN-87/E-90054 

7. PN-74/C-89200 

8. PN/T-01002 

9. PN/T-01003 

10. PN-91/T-06700 

11. PN-91/0-79353  

12. BN-72/3233-12  

13. BN-72/3233-13  

14. BN-86/3233-16  

15. BN-74/3233-17  

16. BN-88/8984-19 

17. BN-80/6775-03/01 

18. BN-6S/6353-03 

19. BN-82/3233-25 

20. BN-74/6354-10 

21. BN-89/8984-17/03. 

22. BN-89/8984-18 

23. BN-84/8984-10 

24. ZN-95/TP S.A.-002/T 

25. ZN-95/TP S.A.-004/T 

26. ZN-03/TP S.A.-005  

27. ZN-96/TP S.A.-006/T  

28. ZN-96/TP S.A.-007/T  

29. ZN-96/TP S.A.-008/T 

Kanalizacja kablowa. Ogólne 

badania i wymagania. 

Telekomunikacyjne sieci 

kablowe miejscowe. Studnie 

kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

Kruszywa mineralne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 

Rury ciśnieniowe z 

nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. Wymagania 

i badania. 

Rury stalowe bez szwu 

walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, Wymiary. 

Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 

Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 

Bezpieczeństwo pracy przy promieniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 

Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika. 

Opakowania transportowe drewniane. Bębny do kabli i przewodów. 

Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 

Telekomunikacyjne linie kablowe, Opaski oznaczeniowe. 

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe. 

Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 

Telekomunikacyjne sieci wewnątrz zakładowe przewodowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.  

Płyty drogowe. Folia kolendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu.  

Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych. Węże 

zbrojone z polichlorku winylu. 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania  

i badania.  

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania  

i badania. 

Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne 

wymagania. 

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. 

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne, 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania. 

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania, 

Osło 
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30. ZN-96/TP S.A.-009/TPrzełącznice światłowodowe. Wymagania i badania 

31. ZN-96/TP S.A.-01l/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne 

32. ZN-96/TP S.A.-012/T  Kanalizacja pierwotna, Wymagania i badania. Kanalizacja wtórnairurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 

33. ZN-96/TPS.A.-013/T Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. 

34. ZN-96/TP S.A.-014/T Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. 

35. ZN-96/TPS.A.-015/T Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania 

36. ZN-96/TPS.A.-016/T Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i 
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D-01.03.05  PRZEBUDOWA  PODZIEMNYCH  LINII 

WODOCIĄGOWYCH  ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 

  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru podziemnych linii wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru podziemnych linii wodociągowych przy 

realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii wodociągowych 

oraz kanalizacji sanitarnej kolidujących z przebudową i budową dróg. 

 Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy sieci zarówno w gruntach nienawodnionych jak i 

nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu elementów 

betonowych i stalowych). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 

1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus 

drogowy) ewentualnych przecieków wody.  

1.4.3. Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 

zainstalowania armatury lub na końcach rury ochronnej. 

1.4.4. Rurka sygnalizacyjna - przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący do 

zasygnalizowania nieszczelności przewodu wodociągowego. 

1.4.5. Obudowa tunelowa - obiekt stanowiący obudowę przełazową przewodu lub kilku przewodów 

wodociągowych magistralnych pozwalający na montaż oraz obsługę rurociągów i elementów wyposażenia 

sieci bez naruszenia korpusu drogi. 

1.4.6. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych. 

1.4.7. 1.4.2. Kanały 

1.4.8. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.9. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

1.4.10. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.11. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.12. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.13. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.4.14. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.15. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.16. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.17. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.18. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, 

stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod 

przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.19. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 

pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na 

wyższy. 

1.4.20. 1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.21. 1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 

lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
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1.4.22. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

1.4.23. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.24. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.25. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.26. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

1.4.27. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060 [1], PN-

82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

 wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej 

jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki 

osadniczej, 

 sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 

odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

 przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający 

wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

 przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

 przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 

wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

 przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony 

wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub 

magistralą wodociągową, 

 kompensator na sieci - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstaniem nadmiernych naprężeń 

osiowych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. RURY PRZEWODOWE 
 Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim 

użytkownikiem sieci wodociągowej. 

 Do wykonania sieci wodociągowej stosować należy rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg 

BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 [45], 

2.3. RURY OCHRONNE 
 Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i 

odpornych na działanie czynników agresywnych. 

 Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane. 

2.3.1. 2.3.1. Korpus rury ochronnej 

 Do wykonania rur ochronnych należy stosować: 

 rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane 

wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką 

(ZO2), 

 rury PEHD RC 

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych 

 Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować masznety gumowe. 

2.4. RURY KANAŁOWE 
2.4.1. Rury z tworzyw sztucznych 

 Ciągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonywać należy z rur PVC-U litych kielichowych. Rury 

powinny posiadać nominalną sztywność obwodową na poziomie min. SN 8 (kPa) - SDR34 (dla rur litych) 

oraz średnice rur zgodne z rys. sytuacyjnym oraz profilami podłużnymi kanalizacji sanitarnej. 
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2.5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

2.5.1. KOMORA ROBOCZA 
 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów 

betonowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 

2.5.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z: 

 kręgów betonowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 

2.5.3. Dno studzienki 

  Dno studzienki rewizyjnej stanowić będzie kineta prefabrykowana lub wkładka prefabrykowana z 

betonu min. C35/45. 

2.5.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żelbetowe typu przejazdowego na pierścieniu 

odciążającym klasy D400 lokalizowane w obrębie pasa drogowego 

2.3.5. Stopnie złazowe 

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

2.7. BETON 
 Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 oraz beton C35/45 (płyta odciążająca) powinien być 

zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8]. 

2.8. ZAPRAWA CEMENTOWA 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501 [15]. 

2.9. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 
 Podsypka pod rurociągi może być wykonana piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52]. 

2.10. ARMATURA ODCINAJĄCA 
 Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zasuwy żeliwne klinowe owalne 

kołnierzowe (z obudową lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024 [36]. 

2.11. ELEMENTY MONTAŻOWE 
 Jako elementy montażowe należy stosować kompensatory dławnicowe kołnierzowe żeliwne wg PN-

89/M-74301 [41]. 

2.12. HYDRANTY NADZIEMNE 
 Należy stosować hydranty podziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające wymaganiom 

normy PN-89/M-74091 [40] i BN-70/5213-04 [43]. 

2.13. BLOKI OPOROWE 
 Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające 

wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodów o średnicach od 100 do 400 

mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa, 

2.14. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
2.14.1. Rury przewodowe i ochronne 

 Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków 

bhp. 

 Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE, PVC) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur 

nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30
o
C, 

2.14.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

 Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.14.3. Włazy, stopnie i skrzynki uliczne 

 Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji 

działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

 Włazy powinny być posegregowane wg klas. 

2.14.6. Bloki oporowe 

 Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca 

wbudowania. Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w 

pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

2.14.7. Kruszywo 

 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
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 Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.14.8. Cement 

 Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w 

ilości zapewniającej ciągłość robót. 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 

 Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

2.14.9. 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. 

2.14.10. 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. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH 
 Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

 Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 

się przez podklinowanie lub inny sposób. 

 Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

 W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 

wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do 

granic wykorzystania wagonu. 

 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
o
C i niższej. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu 

o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy 

układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 

drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4. TRANSPORT SKRZYNEK ULICZNYCH 
 Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 

 Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 

 Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

4.5. TRANSPORT RUR KANAŁOWYCH 
Rury z nieplastyfikowanego PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 

250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 

całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy 

rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia.  
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4.6. TRANSPORT KRĘGÓW I WŁAZÓW KANAŁOWYCH 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. 

 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów. 

 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 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. 

4.7. TRANSPORT BLOKÓW OPOROWYCH 
 Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

 Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu 

ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. 

 Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne 

wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem 

odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 

4.8. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ I ZAPRAW 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują: 

 segregacji składników, 

 zmiany składu mieszanki, 

 zanieczyszczenia mieszanki, 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

4.9. TRANSPORT KRUSZYWA 
 Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 

 Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w 

miarę postępu robót. 

4.10. TRANSPORT  CEMENTU 
 Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport 

cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. 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 sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inżynierowi. 

 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3. ROBOTY ZIEMNE 
 W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 

podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

 Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone 

przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych 

właściwych dla danego materiału. 

 Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
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 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 

przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 

krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. 

Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

 Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić 

w miarę jego głębienia. 

 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

 Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wykopy pod kanalizację sanitarną należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 

 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. 

 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. 

 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 

projektowanego poziomu dna. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 

 W gruntach suchych piaszczystych podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, 

spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 [12]. 

Podłoże pod ciągi kanalizacyjne i sieć wodociągową należy wykonać z warstwy ubitego piasku 

gruboziarnistego o grubości min. 20 cm. 

Podłoże pod studnie kanalizacyjną należy przygotować podsypkę piaskową gr. 20 cm zageszczoną  

do IS = 0,98 oraz warstwę betonu klasy C12/15 grubości 20cm.  

5.5. ROBOTY MONTAŻOWE 
5.5.1. Warunki ogólne 

 Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 

mniej jednak niż 0,1%. 

 Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 

podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu 

przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg 

PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m wynosić 1,4 m. 

 Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 

znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

 Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 

wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 

wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

 Połączenie rur należy wykonywać zgrewanie doczołowe. 

 Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, 

gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 

dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

 Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 

+30
o
C. 

 Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać przy 

końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku (przy zastosowaniu 

kształtek). 
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5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

 Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni ruchem powyżej 

10 000 ton na dobę, liczbę pojazdów powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w rurze 

ochronnej. 

 Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od 1 do 2 m 

od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi. 

 Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a 

rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się 

na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

  

 5.5.6. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

 Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i 

hydrantami, a także na zmianach kierunku( przy zastosowaniu kształtek). Blok oporowy powinien być tak 

ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia 

tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 

przygotowanym na miejscu. 

 Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza 

niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując go od 

przewodu dwoma warstwami papy. 

 Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do 

rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-

81/9192-04 [57]. 

 Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

5.5.7. Armatura odcinająca 

 Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować w miejscach wskazanych w dokumentacji 

projektowej 

 na odgałęzieniu do hydrantu, 

 w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 

5.5.8. Hydranty podziemne 

 Hydranty należy umieszczać w miejscach wskazanych dokumentacja projektową. 

5.5.9. Elementy montażowe 

Nasuwki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla łączenia 

przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi. 

5.5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

 Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić 

0,3 m. 

 Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 

 Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 

obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 

 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

 W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 

podbudową drogi. 

5.5.12.  Zasady obowiązujące przy montażu kanalizacji sanitarnej opisano w STWiORB D - 03.02.01 

Kanalizacja  deszczowa punkt. 5.5. 

5.5.12. Wykonanie płyty odciążającej 

W km 21+360 projektowanej drogi wykonać należy płytę odciążającą stanowiącej zabezpieczenie 

istniejącego kanału deszczowego Ø1600. Płytę wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami określonymi w punkcie 2.7. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie składu betonu i zapraw, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] 

i PN-91/B-10728 [13]. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności 

z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, 

 badanie ewentualnego drenażu, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 

umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 

 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

 badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 

przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 

posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń 

wentylacyjnych), 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla sieci wodociągowej: 

 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 zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 

cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów 

z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm i  nie mogą 

spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
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 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 

wynosić mniej niż 0,97. 

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla sieci kanalizacyjnej 

 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), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt 5.5.5, 

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

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla płyty odciążającej 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 2,0 cm, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  1 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie grubości płyty nie powinno przekraczać  5 mm, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

 studzienki i komory wodociągowe w kompletach, 

 obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m
3
 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m

3
 (metr 

sześcienny), izolacja - m
2 
(metr kwadratowy izolowanej powierzchni). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 wszystkie technologiczne czynności 

związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 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 i powinna 

wynosić: około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób 

prowadzenia wykopów. 

 Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu 

z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 

uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

 Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
 Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
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 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 

badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 

komisji przeprowadzającej badania. 

  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

8.4. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur i kształtek, 

 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

 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. 

Płyta odciążająca: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe obejmujące wykonanie podsypki, zbrojenia 

 zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie sączków, 

 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

 wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i 

uzbrojeniem), 

 przeprowadzenie próby szczelności, 

 wykonanie izolacji rur i studzienek (komór), 

 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 pomiary i badania. 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 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, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni, 

 wykonanie izolacji rur i studzienek, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonanej płyty odciążającej obejmuje: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

146 

 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 ręczne wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie deskowania pod płytę odciążającą, 

 wykonanie zbrojenia płyty odciążającej, 

 betonowanie płyty odciążającej, 

 pielęgnacja płyty odciążającej, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

8. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

9. PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. 

10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

11. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

12. PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach 

górniczych. Wymagania i badania. 

13. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

14. PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

16. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

17. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

18. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

19. PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 

20. PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania. 

21. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

22. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

23. PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

24. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

25. PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 

26. PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 

27. PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych. 

28. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

29. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

30. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

31. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

32. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

33. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 

34. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

35. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa. 

36. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
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Wymagania i badania. 

37. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 0,63 MPa. 

38. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa. 

39. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

40. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 

41. PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe 

żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. 

42. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 

43. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

44. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

45. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

46. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

47. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 

48. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

49. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

50. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 

51. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka. 

52. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

53. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

54. BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”. 

55. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

56. BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i 

żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

57. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i wbudowania. 

58. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

59. BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych 

metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
60.  Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 

61. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją 

projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 

62. Katalog budownictwa 

 KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ       

P1 do P6 (marzec 1979 r.) 

 KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.) 

 KB 8 - 13.7 (1) 

 

przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi              

i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.). 

 

63. STWiORB D - 03.02.01 KANALIZACJA  DESZCZOWA 
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D-02.00.01  ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych przy budowie 

inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 

c) budowę nasypów drogowych, 

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

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

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

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

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

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

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

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

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

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

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 

ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia. 

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

drogowych. 

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

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 

drogową. 

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

wzoru:  

ds

d
sI






 
gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m
3
), 

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/m
3
). 

1.4.17. 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). 

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

wzoru:  
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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]. 

  

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 

polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 

polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi 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]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB 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 STWiORB 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 STWiORB D-02.03.01 pkt 2. 

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

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu    rumosz 

niegliniasty 

 żwir 

 pospółka 

 piasek gruby 

 piasek średni 

 piasek drobny 

 żużel 

nierozpadowy 

 piasek pylasty 

 zwietrzelina 

gliniasta 

 rumosz 

gliniasty 

 żwir gliniasty 

 pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

 glina piasz-    

czysta zwięzła, 

glina zwięzła, 

glina pylasta 

zwięzła 

 ił, ił piaszczys-

ty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 

 piasek gliniasty 

 pył, pył piasz-

czysty 

 glina piasz-  

czysta, glina, 

glina pylasta 

 ił warwowy 

2 Zawartość 

cząstek 

 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. 
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 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 STWiORB 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 STWiORB 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.). 

  

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 STWiORB 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 STWiORB 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. 
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 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 STWiORB. 

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 
 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 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 STWiORB 

D-02.01.01. 

5.6. UKŁADANIE GEOSYNTETYKÓW 
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Jeżeli 

dokumentacja projektowa i STWiORB 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 STWiORB 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: 
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- 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 

STWiORB 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 m
2
 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 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, 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 STWiORB. 
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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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 
 Jednostka obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWiORB 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, GDDKiA Warszawa 2014 r. 

13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-02.01.01  WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH    

NIESKALISTYCH  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych przy 

budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 

STWiORB. 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB  D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB 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: 

kategoria ruchu 

KR5 

kategoria ruchu 

KR1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

  

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, 
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umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 

o ile nie są określone w STWiORB, 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 STWiORB 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 STWiORB. 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 STWiORB D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

3
 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, 

- rekultywację terenu. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10. 
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D-02.02.01  WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH    

SKALISTYCH  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

wykopów w gruntach skalistych przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach skalistych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

MATERIAŁY WYBUCHOWE 
 Wykonawca powinien przechowywać materiały do prac strzałowych w magazynie spełniającym 

wymogi bezpieczeństwa w tym zakresie. Dostęp do materiałów wybuchowych mogą mieć tylko osoby o 

odpowiednich uprawnieniach do prowadzenia prac strzałowych. Wykonawca ma obowiązek ścisłej ewidencji 

materiałów wybuchowych. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT W GRUNTACH SKALISTYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót w gruntach skalistych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– sprężarek spalinowych, 

– młotów mechanicznych, 

– zrywarek mechanicznych, 

– wiertarek mechanicznych i wiertnic, 

– środków do załadunku i transportu gruntu skalistego. 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. ODSPAJANIE MECHANICZNE GRUNTÓW SKALISTYCH 
 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

– młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 

– zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 

 Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

– głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego, 

– nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

– rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu 

(koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

5.3. ODSPAJANIE GRUNTÓW ZA POMOCĄ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 
 Na ewentualne prowadzenie robót z użyciem materiałów wybuchowych, Wykonawca uzyska zgodę 

właściwych instytucji, wynikającą z obowiązujących przepisów (np. okręgowego urzędu górniczego). O 

zamiarze prowadzenia prac strzałowych Wykonawca powinien każdorazowo zawiadomić Inżyniera i uzyskać 

na to jego zgodę. Wykonawca będzie prowadził księgę kontroli materiałów wybuchowych, rejestrując 

przychody i rozchody tych materiałów. Odspajanie gruntów za pomocą materiałów wybuchowych może być 

prowadzone tylko pod bezpośrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzałowego). 
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 Na terenie robót materiały wybuchowe mogą być przetrzymywane w podręcznych składach, nie 

dłużej niż w okresie jednej zmiany. 

 Przed przystąpieniem do prac strzałowych Wykonawca ma obowiązek określić i odpowiednio 

oznakować strefę zagrożenia. Wykonawca musi zadbać, poprzez podjęcie niezbędnych czynności 

zabezpieczających o to, aby prace strzałowe nie spowodowały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jak 

również uszkodzeń obiektów, urządzeń oraz środowiska naturalnego. 

 Otwory strzałowe, ich rozmieszczenie, średnice, kierunek i głębokość powinny być dostosowane do 

przebiegu uwarstwienia skały i jej szczelinowatości, w sposób zgodny z praktyką i zasadami prowadzenia prac 

strzałowych. W skale spękanej można umieszczać materiał wybuchowy bezpośrednio w szczelinach. 

 Jeśli Wykonawca nie zamierza dokonać odstrzału bezpośrednio po wywierceniu otworu, to powinien 

otwór zabezpieczyć przed nawilgoceniem przez zamknięcie go korkiem (np. z papieru). 

 Wielkości ładunków powinny być ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich 

wzorów. Materiał wybuchowy można załadować do otworów po sprawdzeniu, że zostały należycie wykonane, 

oczyszczone i osuszone. Otwory trudne do osuszenia, przy strzelaniu materiałem wrażliwym na działanie 

wilgoci, winny być załadowane do wysokości słupa wody nabojami odpowiednio izolowanymi, np. przez 

powleczenie bitumem lub parafiną. Rozmieszczenie ładunków w otworze strzałowym, sposób założenia 

naboju udarowego ze spłonką, lontem, zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia ładunków, 

powinny być dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyką. Dla 

niezawodności odstrzelenia otworu, zaleca się wprowadzać do naboju dwa zapalniki połączone równolegle. 

 W robotach strzałowych, prowadzonych w sąsiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i 

miejsca założenia ładunków wybuchowych należy dobrać tak, aby nie osłabić masywu skały poniżej 

projektowanej linii skarp i dna wykopu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

- bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

3
 wykopu w gruntach skalistych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego), 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- rozdrobnienie, 

- załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie, 

- profilowanie dna wykopu, rowów i skarp,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

- rekultywację terenu, 

- zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10. 
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D-02.03.01  WYKONANIE NASYPÓW  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

nasypów przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (grunty) 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

02.00.01 pkt 2. 

2.2. GRUNTY I MATERIAŁY DO NASYPÓW 
 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-

S-02205 :1998 [4]. 

 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne 

warstwy 

nasypów poniżej 

strefy 

przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde oraz 

grunty kamieniste, 

zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio 

i drobnoziarniste, 

naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji 

żwirowo-kamienistej 

(morenowe) o 

wskaźniku 

różnoziarnistości U15 

5. Żużle wielkopiecowe 

i inne metalurgiczne ze 

starych zwałów 

(powyżej 5 lat) 

6. Łupki przywęgłowe 

przepalone 

7. Wysiewki kamienne 

o zawartości frakcji 

iłowej poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie 

skalistym będą 

wypełnione gruntem lub 

materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste i 

pyły 

gdy będą wbudowane w 

miejsca suche lub 

zabezpieczone od 

wód gruntowych i 

powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych 

piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyższych 

niż 3 m, zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o 

wL  35% 

w miejscach suchych lub 

przejściowo 

zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 

zwięzłe, gliny zwięzłe i 

gliny pylaste zwięzłe oraz 

inne grunty o granicy 

płynności wL od 35 do 60% 

do nasypów nie wyższych 

niż 3 m: zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem lub 

po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody 

gruntowej znajduje się na 

głębokości większej od 

kapilarności biernej 

gruntu podłoża 
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8. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne z 

nowego studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności 

na rozpad - łączne straty 

masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie 

zostaną wypełnione 

materiałem 

drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 

mieszaniny popiołowo-

żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 

suchych lub są izolowane 

od wody 

Na górne 

warstwy 

nasypów w 

strefie 

przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i 

średnio- 

ziarniste 

3. Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające 

mniej niż 15% ziarn 

mniej- 

szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne 

o uziarnieniu 

odpowiadają- 

cym pospółkom lub 

żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy 

płynności mniejszej niż 

35% 

5. Mieszaniny popiołowo-

żużlowe z węgla 

kamiennego 

6. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej 2% 

pod warunkiem 

ulepszenia tych gruntów 

spoiwami, takimi jak: 

cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne 

drobnoziarniste i 

nierozpadowe: straty 

masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste 
o wskaźniku nośności 

wnoś10 

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzania 

Grunty niewysadzinowe 
Grunty wątpliwe i 

wysadzinowe 

gdy są ulepszane 

spoiwami (cementem, 

wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 

  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. DOBÓR SPRZĘTU ZAGĘSZCZAJĄCEGO 
 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 

  

Rodzaje 

urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 

przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, żwiry, 

pospółki 
spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n ***
 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 

n ***
 

Walce statyczne  

gładkie * 
0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane *
 - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 
0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce 

wibracyjne 

gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 
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wibracyjne 

okołkowane ** 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 

szybkouderzające 
0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 

od 1 do 10 Mg 

zrzucane z 

wysokości od 5 

do 10 m 

2,0 do 8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

1,0 do 4,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 uderzeń 

w punkt 
  

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 

gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo 

ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. UKOP I DOKOP 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 

dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi 

być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie 

gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w 

poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do 

korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 

przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. 

Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp 

do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 

nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 

Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy 

odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 

 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 

konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 

 Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według 

odrębnej dokumentacji projektowej. 

5.3. WYKONANIE NASYPÓW 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

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

przygotowawcze, określone w STWiORB D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 

wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
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5.3.1.2. 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. 

 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 

Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu  

KR5 

kategoria ruchu 

KR1  

do 2  0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,95 

  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 

modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 

przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 

15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 

zasad podanych w pkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. 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: 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

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. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 

całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 

nasypu. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 

współczynniku K10  10
-5

 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w 

terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 

jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 

lokalne gromadzenie się wody. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 

gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 

poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 

powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

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  5. Jeżeli Wykonawca 

nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 

nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 

sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 

polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o 

grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy 

wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy 

nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz. d). 
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Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 

dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych  

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez 

wypełnienia wolnych przestrzeni 

 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów 

mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy 

nasypu około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego 

od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 

4 d85  D15  4 d15 

gdzie: 

d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy 

nasypu (mm), 

D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 

 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety 

nasypu. 

Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 

 Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane 

do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W 

szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich 

przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do 

uziarniania przyległych warstw. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina 

odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 

 Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, 

mogą być stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, owskaźniku różnoziarnistości 

U5 i współczynniku wodoprzepuszczalności k10  10
 -5

 m/s. 

 W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w 

pkcie 5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu. 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, 

dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych 

poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego 

nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy uwzględnić wymagania 

określone  w       pkcie 5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed 

zsuwaniem się przez wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 

 Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 

podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 

m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 

 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 

wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 

to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 

wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 

korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 

odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 

 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 

warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić 

w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
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 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. 

 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 

ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania 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. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 

określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 

5.3.4.5. 

 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 

maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

- w gruntach niespoistych   2 % 

- w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 % 

- w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  4 % 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 

pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 

których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien 

na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa 

nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

innych dróg 

kategoria ruchu 

KR5 

kategoria ruchu 

KR1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 

od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

  

  

- 

1,00 

  

  

- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 

powierzchni robót ziemnych poniżej: 

- 2,0 m (autostrady) 

- 1,2 m (inne drogi) 

  

  

- 

0,97 

  

  

- 

0,95 

  

 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z 

normą PN-S-02205:1998 [4]. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

- dla żwirów, pospółek i piasków 

2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 

iłów – 2,0, 

- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
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- dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 

- dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

 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. 

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

 Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m
2
, 

powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o 

szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie 

inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu 

zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.3.4.3. 

Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii 

przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod 

pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 

najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie 

porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje się 

wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.4. ODKŁADY 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 

zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz 

innych prac związanych z trasą drogową. 

 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

- stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 

- są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 

trasy drogowej, 

- ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy 

zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 

te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 

wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz 

wskazówkami Inżyniera. 

 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 

materiały te należy przewieźć na odkład. 

 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli 

miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 

Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

- odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 

przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

- nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

- przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać 

tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

- przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej 

wykopu, 

- na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 

najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 

zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 

wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 
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 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWiORB. Jeżeli nie 

określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład 

powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 

2% do 5%. 

 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 

odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne 

lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 

sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWiORB lub przez Inżyniera. 

 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 

określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, 

zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości 

obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA UKOPU I DOKOPU 
 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie 

kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

- odwodnienia, 

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA NASYPÓW 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

- badania zagęszczenia nasypu, 

- pomiary kształtu nasypu. 

- odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, 

jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m
3
. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 

- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1], 

- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 

- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

- odwodnienia każdej warstwy, 

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m
2
 warstwy, 

- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 

- przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów 

w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
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 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 

wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 

5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 

[9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 

 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m
2
 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. 

 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. 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, określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 

oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 

 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. 

6.4. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ODKŁADU 
 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

- odpowiednie wbudowanie gruntu, 

- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny). 

 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości 

nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy 

nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie 

rodzimym do objętości w nasypie. 

 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. 

 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica 

objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia 

gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

3
 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, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

168 

 

- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

- odwodnienie terenu robót, 

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10. 
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D-02.03.01C  WZMOCNIENIE  GEOSYNTETYKIEM  

PODŁOŻA    NASYPU  NA  GRUNCIE  SŁABONOŚNYM 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym przy budowie inwestycji pod nazwą: 

,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem wzmocnienia podłoża nasypu na gruncie słabonośnym za pomocą geosyntetyku zastosowanego przy 

budowie trwałych nasypów dróg. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych 

jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 

wodoprzepuszczalnością. 

Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, 

geomembrany. 

Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez 

igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo 

uformowany w postaci maty. 

Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej 

układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów. 

Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków, np. 

geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty. 

Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z 

oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi  

Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, wykonanych jako 

ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane. 

Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy rozciąganiu 

(wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu.     

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego. 

Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności 

lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2.  MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża nasypu za pomocą geosyntetyku powinny być zgodne 

z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

Geosyntetyk 

Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej (np. geowłóknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.). 

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od słabego podłoża zaleca się materiały o 

wytrzymałości co najmniej 8 kN/m oraz dużej odkształcalności (np. włókniny o wydłużeniu przy zerwaniu co 

najmniej 40%); materiały te powinny zapewnić swobodny przepływ wody. 

Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, 

długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być 
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dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw 

działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. 

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania należy 

chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed 

długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać 

wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy 

układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami 

mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

Grunty na nasypy 

Grunty na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom STWiORB D-02.00.00 [3]. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA WZMOCNIENIA GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA 

NASYPU 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 

do układania geosyntetyków 

- układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez 

podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. do wykonania robót ziemnych 

- równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadające wymaganiom STWiORB 

D-02.00.00 [3]. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 

- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić 

lub rozciąć geowłókniny. 

Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami STWiORB D-02.00.00 [3]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu powinny być zgodne 

z dokumentacją techniczną i STWiORB. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z 

ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera.  

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia 

przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża słabonośnego. 

 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty 

rozbiórkowe powinny odpowiadać wymaganiom STWiORB D-01.00.00 [2]. 

 Przygotowanie podłoża wymaga: 

usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a 

także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kożucha), 

wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny 

przylegał na całej powierzchni do podłoża. 

5.4. UKŁADANIE I ZASYPYWANIE GEOSYNTETYKÓW 
 Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu 

robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. 

Wskazany jest kierunek układania „pod górę”. 

 Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady 

sąsiednich pasm powinny wynosić 30-50 cm, na podłożu bardzo słabym (CBR  2%) i nierównym lub w 

bieżącej wodzie - nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to 

można je układać wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby 
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zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w 

kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych 

przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych 

itp. 

 Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń. 

W przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyżowy z przeplecionych 

prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową 

współpracę materiału. 

 Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można 

ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. Nie należy przy tym 

dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania warstw rolki. 

 Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest 

rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo 

ręcznie. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W 

takim przypadku celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma 

należy układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału. 

 Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich 

maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-

30 cm. Za zgodą Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie 

kolein powoduje wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom 

gruntu. Koleiny następnie wypełnia się zasypką. 

 Sposób wykonania nasypu powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i 

odpowiadać wymaganiom STWiORB D-02.00.00 [3]. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 

badań 

Wartości 

dopuszczalne 

1 Oczyszczenie i wyrównanie terenu Całe podłoże Wg pktu 5.3 

2 Zgodność z dokumentacją projektową  Kontrola bieżąca  Wg dokumentacji 

projektowej 

3 Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, 

przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość 

zakładu itp. 

  

Jw. 

 Wg dokumentacji 

projektowej, aprobaty 

technicznej i pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed 

przemieszczeniem, prawidłowość 

połączeń, zakotwień, balastu itp. 

  

Jw.   

  

 Jw. 

5 Wykonanie nasypu Jw.   Wg STWiORB D-

02.00.00  

6 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 

roboczego pojazdów 

 Jw.  Wg pktu 5.4 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku, 

- m
3
 (metr sześcienny), przy wykonywaniu nasypów. 
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Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH  ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie geosyntetyku. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2. STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

 Dodatkowo cena wykonania 1 m
2
 układania geosyntetyku obejmuje: 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- ułożenie geosyntetyku. 

 Dodatkowo cena wykonania 1 m
3
 zasypki nasypem ziemnym obejmuje zasypanie geosyntetyku 

nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji i STWiORB D-02.00.00 [3]. 

 Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które powinny być ujęte w osobnych pozycjach 

kosztorysowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. INNE DOKUMENTY 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002 
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D-03.01.01  PRZEPUSTY  POD  KORONĄ  DROGI 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod 

koroną drogi przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423’’  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem przepustów pod koroną drogi. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z 

której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 

prefabrykowanych. 

1.4.4. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 

1.4.5. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub 

żelbetowych. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą STWiORB są: 

- prefabrykowane elementy betonowe (o konstrukcji żelbetowej) przepustu, 

- materiały na ławy fundamentowe, 

- materiały izolacyjne 

2.3. BETON I JEGO SKŁADNIKI 
2.3.1. Wymagane właściwości betonu 

 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunków ich 

eksploatacji, należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów 

do konstrukcji  mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej: 

- B 30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 

- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 

 Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-

06250 [8]: 

nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 

przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 

odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać 

wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wyższych. 

Grysy 

 Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 

mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.  

 Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
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Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż: 

- dla grysów granitowych 

- dla grysów bazaltowych i innych 

  

16 

8 

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,2 

5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   %,  

nie więcej niż 

2 

6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie więcej 

niż: 

  

10 

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

  

10 

  

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywołująca 

zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1% 

11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niż: 5 

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż: 10 

  

 Piasek 

 Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 

kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  

                przepustów 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 

niż: 

0,25 

  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

  

5 

  

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 

0,1% 

  

 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

- do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 

- do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 

- do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

  

Żwir 

 Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. 

 Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 [19] 

ogranicza się do 10 %. 

 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

   Lp.               Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, %, 

nie więcej niż: 

12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 

więcej niż: 

5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 
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7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

  

  

  

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 

  

2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 

mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 

2.3.4. Składowanie kruszywa 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i 

dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

 Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie 

się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami 

za pomocą plandek lub zadaszeń. 

 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 

2.3.5. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać 

wymagania normy PN-B-19701 [21]. 

 Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 

należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 

Tablica 4.  Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów 

Lp. Wymagania Marka cementu 

42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie, 

MPa, nie mniej niż: 

po 2 dniach 10 - 

po 7 dniach - 16 

po 28 dniach 42,5 32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-

niej po upływie min. 

60 60 

koniec wiązania najpóźniej, h 12 12 

3 Stałość  objętości,  mm   nie  więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 

5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 

6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 

7 Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających 

twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i 

  

5,0 

  

5,0 
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technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, 

% masy cementu, nie więcej niż 

  

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość 

określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.3.5.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. 

 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a)  dla cementu workowanego 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 

opadami), 

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy 

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.6. Stal zbrojeniowa 

 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać 

wymaganiom PN-H-93215 [29]. 

 Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub STWiORB. 

 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera. 

 Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

2.3.7. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24]. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność 

z podaną normą. 

2.3.8. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 

projektowa i STWiORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór 

powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-

23010 [22]. 

2.4. MATERIAŁY IZOLACYJNE 
 Do izolowania drogowych przepustów betonowych i należy stosować materiały wskazane w 

dokumentacji projektowej lub STWiORB posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 

2x impregnat bitumiczny (np. Abizol R+G), 

1x lepik asfaltowy na gorąco, 

wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za 

zgodą Inżyniera. 

2.5. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 
 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 

 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 

- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 

- tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 

- gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 

- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 

[33] i PN-M-82010 [30], 

- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

2.6. ŻELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE 
 Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2]. 

 Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 

jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 

 Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i 

długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być 

więcej niż 5 wyszczerbień. 

 Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 
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2.7. MATERIAŁY NA ŁAWY FUNDAMENTOWE 
 Część przelotowa przepustów posadowić na podbudowie betonowej C12/15 

Przepust rurowy pod planowany kolektor posadowić na warstwie podsyki piaskowej (lub bezpośrednio na 

podłożu jeżeli stanowi ono jednorodne podłoże piaszczyste – bez domieszki innych gruntów oraz kamieni) o 

grubości 20 cm 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA PRZEPUSTÓW 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

- żurawi samochodowych, 

- betoniarek, 

- innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
4.2.1. Transport kruszywa 

 Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-

67/6747-14 [37]. 

4.2.2. Transport cementu 

 Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 

 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania i zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 

  

4.2.4. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. 

 Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 

uzyskanej po jej wytworzeniu. 

4.2.5. Transport prefabrykatów 

Transport wewnętrzny 

 Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton 

wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R (W). 

Transport zewnętrzny 

 Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

 Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R 

(W). 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 

przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 
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- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

- czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, 

STWiORB lub wskazówek Inżyniera. 

5.3. ROBOTY ZIEMNE 
5.3.1. Wykopy 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z STWiORB D-02.00.00 „Roboty 

ziemne”. 

 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, STWiORB i 

zaleceń Inżyniera. W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

- podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 

- stosowaniu ścianek szczelnych. 

 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne 

materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki 

oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera. 

 Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i 

zagęścić. 

 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie. 

 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 

grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub 

mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 

 Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może 

przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 

5.3.2. Zasypka przepustu 

 Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 

 Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej 

grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub STWiORB. 

 Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 

5.4. UMOCNIENIE WLOTÓW I WYLOTÓW 
 Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB. 

Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 

 W zależności od rodzaju materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z 

wymaganiami podanymi w STWiORB D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”. 

5.5. ŁAWY FUNDAMENTOWE POD PRZEPUSTAMI 
 Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 

     2 cm dla przepustów sklepionych, 

     5 cm dla przepustów pozostałych, 

b) różnice rzędnych wierzchu ławy: 

     0,5 cm dla przepustów sklepionych, 

     2 cm dla przepustów pozostałych. 

 Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować 

spiętrzenia wody w przepuście. 

5.6. ROBOTY BETONOWE 
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

 Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-06250 [8]. 

 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

- kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie może 

ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się 

sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych. 
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 Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku 

niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. 

 Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-

doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 

 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, 

pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  

 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 

przypadków: 

- zmiana rodzaju składników, 

- zmiana uziarnienia kruszywa, 

- zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej 

ilości wody zarobowej w 1 m
3
 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm

3
. 

 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub 

betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

-  2 % dla cementu, wody, dodatków, 

-  3 % dla kruszywa. 

 Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być 

większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 

 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 

minuty. 

 Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty 

roboczej) więcej niż  20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0
o
 C wykonywanie mieszanki betonowej 

należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem. 

5.6.2. Wykonanie zbrojenia 

 Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań STWiORB i zgodnie z 

postanowieniem PN-B-06251 [9]. 

 Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 

 Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie 

transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 

wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować 

spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki 

dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony 

i zatwierdzony przez Inżyniera. 

 Sprawdzeniu podlegają: 

- średnice użytych prętów, 

- rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w 

innych elementach 0,5 cm, 

- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż   2 cm, 

- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż   5 cm, 

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

5.6.3. Wykonanie deskowań 

 Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i 

ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych. 

 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 

sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane 

w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 

deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich 

mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja 

 Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWiORB oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 

- PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 

- PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 

pielęgnacji i transportu. 
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 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5
o
 C. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5
o
 C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20
o
 C w chwili jej układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 

i inną wodą. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].  

 Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 

 Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić 

po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

5.7. WYKONANIE BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
 W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich 

wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w 

punkcie 2.6. 

 Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie 

prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 

mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją 

projektową może wynosić maksimum 5 mm. 

5.8. MONTAŻ BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH PRZEPUSTU 
 Elementy przepustu z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na przygotowanym 

podłożu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową 

wg PN-B-14501 [20]. 

5.9. IZOLACJA PRZEPUSTÓW 
 Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie 

izolowane należy zagruntować np. przez: 

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

- lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem 

bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 

 Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie 

pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I ROBÓT 

ZIEMNYCH 
 Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem 

wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 

6.3. KONTROLA ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 
 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, 

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6. 

 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 

dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8] 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

1 

  

Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 

  - czasu wiązania 

  - stałości objętości 

  - obecności grudek 

  

PN-B-19701 [21] 

  

bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

1.2. Badanie kruszywa 

  - składu ziarnowego 

  - kształtu ziarn 

  - zawartość pyłów mineralnych 

  - zawartości zanieczyszczeń 

  

PN-B-06714-15[15] 

PN-B-06714-16[16] 

PN-B-06714-13[14] 

  

  

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 
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     obcych 

  - wilgotności 

PN-B-06714-12[13] 

PN-B-06714-18[17] 

każdej dostarczonej partii 

bezpośrednio przed użyciem 

  

1.3. Badanie wody 

  

PN-B-32250 [24] 

przy rozpoczęciu robót oraz 

w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 

1.4. Badanie dodatków  

      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77 [43] 

2 Badania mieszanki betonowej 

- urabialności 

- konsystencji 

  

- zawartości powietrza w      

   mieszance betonowej 

  

  

PN-88/B-06250 [8] 

  

przy rozpoczęciu robót 

przy proj.recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

przy ustalaniu recepty oraz 2 

razy na zmianę roboczą 

3 Badania betonu 

3.1. Badanie wytrzymałości 

       na ściskanie na próbkach     

  

PN-88/B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty oraz 

po wykonaniu każdej partii 

betonu 

3.2. Badania nieniszczące 

      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [10] 

PN-B-06262 [11] 

w przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

  

3.3. Badanie nasiąkliwości 

  

PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty,3 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 

niż raz na 5000m
3
 betonu 

  

3.4. Badanie odporności na 

      działanie mrozu 

  

  

  

PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty 2 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji, ale nie rzadziej 

niż raz na 5000 m
3
 betonu 

  

3.5. Badanie przepuszczalności 

       wody 

przy ustalaniu recepty,3 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 

niż raz na 5000 m
3
 betonu 

  

6.4. KONTROLA WYKONANIA UMOCNIENIA WLOTÓW I WYLOTÓW 
 Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z 

dokumentacją projektową. 

6.5. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ 
 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 

- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 

- usytuowanie ławy w planie, 

- rzędne wysokościowe, 

- grubość ławy, 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 

6.6. KONTROLA WYKONANIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
 Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 

- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji 

projektowej), 

- wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6), 

- wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1), 

- średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 

punktów 5.6.2 i 5.7). 

6.7. KONTROLA POŁĄCZENIA PREFABRYKATÓW 
 Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności 

zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8. 

6.8. KONTROLA IZOLACJI ŚCIAN PRZEPUSTU 
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.9. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest: 

- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 

- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 wykopu, 

- wykonanie ław fundamentowych, 

- wykonanie izolacji przepustu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 

- wykonanie deskowania, 

- montaż konstrukcji przepustu, 

- rozebranie deskowania, 

- wykonanie izolacji przepustu, 

- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 

- umocnienie wlotów i wylotów, 

- uporządkowanie terenu, 

- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.. 

 Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- wykonanie wykopów, 

- dostarczenie materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 

własności fizyczno-mechanicznych 

  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 

  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

  8. PN-B-06250 Beton zwykły 

  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka SCHMIDTA typu N 

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
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17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu 

38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie 

aluminiowej 

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 

10.2. INNE DOKUMENTY 
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 

Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 

r. 
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D-03.02.01  KANALIZACJA  DESZCZOWA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

kanalizacji deszczowej przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji deszczowej dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.4. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.5. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, 

stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod 

przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.6. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 

zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 

1.4.3.7. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 

pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na 

wyższy. 

1.4.3.8. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych [26]. 

2.2. RURY KANAŁOWE 
2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych 

 Ciągi kanalizacji deszczowej do średnicy ⌀600 wykonywać należy z rur PVC-U litych kielichowych. 

Odcinki kanalizacji deszczowej o średnicy ⌀800 wykonywać z rur PVC-U litych kielichowych lub PP 

dwuściennych. Rury powinny posiadać nominalną sztywność obwodową na poziomie min. SN 8 (kPa) - 

SDR34 (dla rur litych) oraz średnice rur zgodne z rys. sytuacyjnym oraz profilami podłużnymi kanalizacji 

deszczowej. 

2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów 

betonowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z: 

kręgów betonowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 

2.3.3. Dno studzienki 

  Dno studzienki rewizyjnej stanowić będzie kineta prefabrykowana lub wkładka prefabrykowana z 

betonu min. C35/45. Studnie osadnikowe należy wykonać bez kinety, lecz z osadnikiem o głębokości 1,00 m. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żelbetowe typu przejazdowego na pierścieniu 

odciążającym klasy D400 lokalizowane w obrębie pasa drogowego, włazy klasy B125 zlokalizowane poza 

koroną 

2.3.5. Stopnie złazowe 

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

2.4. STUDZIENKI ŚCIEKOWE 
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 

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

2.4.2. Rura trzonowa PVC lub PP 

 Na studzienki ściekowe stosowane są rury PVC lub PP o średnicy 400 mm (dopuszcza się stosowanie 

rur o średnicy 425 mm) 

2.4.3. Korek betonowy 

 Dno wpustu ulicznego zaślepić korkiem betonowym z betonu C12/15 grubości 25 cm. 

2.4.4. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka piaskowa. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych 

norm, PN-EN 13043 [7]. 

2.5. BETON 
2.5.1. Cement 

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

2.5.2. 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). 

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

2.7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
2.7.1. 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. 
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 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. 

2.7.2. 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. 

2.7.3. 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. 

2.7.4. Wpusty żeliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 

wysokości maksimum 1,5 m. 

2.7.5. 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. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT RUR KANAŁOWYCH 
Rury z nieplastyfikowanego PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z 

użyciem podnośnika widłowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy rur w czasie 

transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia.  

4.3. TRANSPORT KRĘGÓW 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. 

 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów. 

 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

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. 
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4.6. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7. TRANSPORT KRUSZYW 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 

projektowanego poziomu dna. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Podłoże pod ciągi kanalizacyjne i przykanaliki należy wykonać z warstwy ubitego piasku 

gruboziarnistego o grubości min. 20 cm. 

Podłoże pod wpusty należy przygotować jako 10cm warstwy z piasku. 

Podłoże pod studnie kanalizacyjną należy przygotować podsypkę piaskową gr. 20 cm zageszczoną  

do IS = 0,98 oraz warstwę betonu klasy C12/15 grubości 20cm.  

5.5. ROBOTY MONTAŻOWE 
 Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z niniejszą STWiORB i dokumentacją projektową  

można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 

rurociągu do najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca się 

układać przy temperaturach powietrza od 0
o
C do 30

o
C. 

Spadki i głębokość posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. 

5.5.1. Rury kanałowe 

 Rury musza być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na 

podsypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Po ułożeniu rurociągu należy wykonać wypełnienie wokół 

rury i obsypkę całego rurociągu po to, żeby zapewnić rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. 

Obsypka rury musi być wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Obsypka musi być 

prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 0,20m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury (ponad 

kielich). Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podsypki wg pkt. 2.4.4. 

Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 

odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. Obsypkę należy wykonywać 

warstwami równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Jednocześnie z wykonywaniem 

poszczególnych warstw należy usuwać umocnienie wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie 

wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Do 
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wykonania wypełnienia nad strefa ochronna rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia 

zagęszczenia obsypki. Grubości warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co 

najmniej 20 cm (obsypka piaskowa). Obsypkę nad przewodem zaleca sie zagęszczać ręcznie lub przy użyciu 

lekkich zagęszczarek mechanicznych. Podczas zagęszczania należy zwrócic szczególna uwagę na to, aby 

bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesuniecia lub uszkodzenia. Obsypka powinny być 

zageszczone do wskaźnika zageszczenia równego, co najmniej Is = 0,98. Po wykonaniu obsypki  można  

wykonać zasypke zasadnicza.  

Materiał na zasypkę nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, nie 

powinien być zmrożony.  

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości . Grubość warstw w zależnosci 

odrodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych określa sie na podstawie próbnego zageszczenia. Nastepna,wyżej 

położona warstwa może być układana po osiagnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa 

przykrycia rozciągająca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna być zageszczona przy pomocy średnich 

ubijaków wibracyjnych (max cieżar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płyt wibracyjnych (max cieżar roboczy 5 

kN). Cieżkie zageszczarki stosować w warstwach przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociagiem (odpowiednio dla 

drogi, chodnika czy terenów zielonych). Zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do 

uzyskania Is=0,98.  Ostatnia warstwą zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m 

należy zageścic do Is=0,99. 

Rozbiórka wzmocnienia wykopu powinna występować równolegle z zasypka, przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności ze względu na możliwość osunięcia się ścian wykopu. Rury układać ręcznie zgodnie z „Instrukcja 

montażowa rur z PCV” producenta rur. 

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), 

- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 

połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

- włączenie przykanalika do kanału należy wykonać za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45
o
, max. 90

o
 

(optymalnym 60
o
), 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 Lokalizacja, średnice i rodzaj studni należy wykonać  zgodnie z dokumentacja projektową.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) 

lub na zmianie kierunku kanału, 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

- 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, 

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 

studzienki spadowe-kaskadowe, 

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew 

o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki 

zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury 

pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna 

przekraczać 4,0 m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 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, 
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 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 

 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. 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. 

 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. Studzienki ściekowe 

 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych należy wykonać jako wpust 

uliczny PVC o średnicy Ø400 mm (lub Ø425) z wlotem górnym lub bocznym (wg tabeli wpustów). 

 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

głębokość osadnika 0,95 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 m
2
 nawierzchni szczelnej. 

 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 

3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 

 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. 

 Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni 

spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 

 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. 

5.5.5. 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 STWiORB. 

 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 

itp.) [27], 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.2. 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 STWiORB 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. 

6.2.3. 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), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 

być zgodny z pkt 5.5.5, 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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, 
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 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. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością 

  2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

  3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

  4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej 

  5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji 

ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na 

bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem 

szklanym (GRP) 

  6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 

Tymczasowo należy stosować normę PN-B-06712 [10]) 

  7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 

Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]) 

  8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

  9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

15. PN-H-74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

17. BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 

18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. INNE DOKUMENTY 
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
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Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 

KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, 

Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 

zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 

Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r. 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 

198, poz. 2041) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D-03.03.01  SĄCZKI  PODŁUŻNE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem sączków podłużnych 

przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem sączków podłużnych, które w drogownictwie stosuje się do przejęcia wód z przepuszczalnej 

warstwy odsączającej nawierzchni, obniżenia poziomu wód gruntowych, niedopuszczenia do nawodnienia 

korpusu drogi (głównie w wykopach), osuszenia powierzchni poślizgu osuwisk, drenażu skarpowego itp. 

Zależnie od przeznaczenia sączków podłużnych wykonuje się je w korpusie drogowym lub na zewnątrz 

korpusu drogowego. 

 Sączek podłużny wykonuje się w postaci rowka wypełnionego samym kruszywem lub w postaci 

drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach określonych w dokumentacji projektowej kruszywo 

może być częściowo zastąpione geowłókniną. 

 W niniejszej STWiORB szczegółowo omówiono sączki podłużne z rurkami z tworzywa sztucznego, 

zasypane kruszywem. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Sączek podłużny (wymiennie stosowane z pojęciem drenaż) - sączek służący do odprowadzenia wody z 

podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany 

równolegle do osi korony drogi.  

1.4.2. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu. 

1.4.3. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z 

nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  termoplastycznych:  

polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. 

dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W SĄCZKACH PODŁUŻNYCH 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:  

- rurki drenarskie ze ściankami pełnymi z tworzywa sztucznego  

- materiał filtracyjny (żwir),  

- geowłóknina,  

- materiały do zabezpieczenia styków rurek,  

2.3. RURKI DRENARSKIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 
 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 [29], tj. 

być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich 

dodatków metodą wytłaczania. 

 Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, 

w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 

 Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być 

wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie 

napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 

 Wymagania   dla   rurek   drenarskich   z  polichlorku   winylu   podano   w  tablicy 2. 

 Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. 

Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25
o
C, a powyżej 
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25
o
C do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) należy chronić 

przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0
o
C, natomiast rurki o zwiększonej odporności na 

obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej  -10
o
C. 

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Lp.     Właściwości i cechy Średnica zewnętrzna nominalna,   mm 

  50 65 80 100 125 

1 Średnica zewnętrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5 

2 Dopuszczalna odchyłka średnicy 

zewnętrznej, mm 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 

3 Średnica wewnętrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0 

4 Dopuszczalna odchyłka średnicy 

wewnętrznej, mm 

+2 +2 +2 +2 +2,5 

5 Długość rurki, m 200 150 100 75 50 

6 Szerokość szczelin wlotowych, mm od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 1,5 od 1,7 do 2 

7 Ogólna powierzchnia szczelin 

wlotowych na dług. 1 m, cm
2
, co 

najmniej 

- dla szerokości od 0,6 do 1,0 mm 

- dla szerokości od 1,1 do 1,5 mm 

- dla szerokości od 1,7 do 2,0 mm 

 

12 

16 

- 

 

12 

32 

- 

 

12 

32 

- 

 

13 

33 

- 

 

- 

- 

46 

8 Liczba szczelin węższych na 1 m 

rurki, % 

20 20 20 20 20 

9 Odporność na uderzenie, wg PN-C-

89221 [29] 

dopuszcza się uszkodzenie najwyżej 1 próbki 

10 Odporność na zginanie, wg PN-C-

89221 [29] 

próbka nie powinna załamywać się  

i wykazywać pęknięć 

11 Wytrzymałość na zerwanie, wg PN-

C-89221 [29] 

próbka nie powinna ulec zerwaniu 

12 

 

Zmiana wymiarów średnicy, wg PN-

C-89221 [29], %, nie więcej niż 

12 12 12 12 12 

 

 Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być 

wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 

50mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10 [32]. 

 Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 

składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W 

magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40
o
C, a odległość składowania 

powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca 

się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 

2.4. MATERIAŁ FILTRACYJNY I PODSYPKA W SĄCZKU PODŁUŻNYM 
 Jako materiały filtracyjne należy stosować żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren 2-16mm 

 Żwiry nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % 

masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7]. 

2.5. GEOWŁÓKNINA 
 Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 

chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą szczepnością z 

gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi i 

STWiORB. 

2.8. MATERIAŁY DO WYKONANIA WYLOTU DRENU 
Wylot drenu bezpośrednio do studni chłonnej. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA SĄCZKA PODŁUŻNEGO 
 Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze względu na 

niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie. 

 W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłużnych Wykonawca powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek do kopania rowków drenarskich, 
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 koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw 

sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym, 

 układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania rowków, 

 wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w celu 

ułożenia w nich rurek drenarskich, 

 innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU SĄCZKA PODŁUŻNEGO 
 Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, 

można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. 

Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0
o
 C i niższej. 

 Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE WYKOPU POD SĄCZEK PODŁUŻNY 
 Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić ku górze, w 

celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 

cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno 

wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić 

stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22]. 

 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa 

terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy 

odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 

 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający 

do wykopu. 

5.3. UŁOŻENIE PODSYPKI 
 Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, zwłaszcza ceramicznych, dno rowków należy 

oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie 

tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm, jeżeli 

dokumentacja projektowa, STWiORB lub ustalenia Inżyniera nie przewidują inaczej. 

 Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek drenarskich. 

5.4. UKŁADANIE RUROCIĄGU DRENARSKIEGO 
 Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia 

niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie należy 

przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp. 

 Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, 

kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. 

 Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny 

stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. 

 Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za 

pomocą specjalnie produkowanych złączek. 

5.5. ZASTOSOWANIE GEOWŁÓKNINY W SĄCZKU PODŁUŻNYM 
 Geowłókniny mają być zastosowane do zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych. 

5.6. ZASYPANIE RUROCIĄGU 
 Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem) zgodnie z dokumentacją 

projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, to po 

ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru do wysokości 10 cm nad wierzchem rurki, zagęszczoną 

ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać warstwy materiału filtracyjnego, określonego w p. 

2.4, grubości nie większej niż od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które należy lekko ubić w sposób nie 

powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek. 
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 Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę ochronną z 

darniny (trawą w dół) lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza. Wskaźnik zagęszczenia 

określony wg BN-77/8931-12 [33] powinien na całej szerokości korpusu drogowego spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205:1998 [30]. 

5.7. WYKONANIE WYLOTU DRENU 
 Wylot drenu bezpośrednio do studni chłonnej. 

5.8. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA SĄCZKA PODŁUŻNEGO 
 Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 

 odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od   10 cm, 

 pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %, 

 pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %, 

 odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych - 

nie powinny przekraczać  5 cm, 

 odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno 

przekraczać: 

        przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 

     przy zwiększeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 

 odchylenia  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocześnie 25 % zaprojektowanej 

grubości warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. KONTROLA WSTĘPNA PRZED WYKONANIEM SĄCZKA PODŁUŻNEGO 
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

 Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych w 

punkcie 2.3 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań Inżyniera, z 

których należy pobrać odcinki rurek do badań. 

 Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu 

odcinka rurki o długości 1 m. 

 W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania wymienione w tablicy 2, lp 

.od  9 do 12. 

 Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość 

powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciążnikiem o masie 25 

kg z wysokości 0,5 m. 

6.2.2. Materiał filtracyjny 

 Badanie żwiru obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i złoża, 

o wielkości do 1500 t: 

 składu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4], 

 zawartości związków siarki, wg PN-EN 1744-1 [7], 

 wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-55/B-04492 [15]. 

6.2.3. Geowłóknina 

 Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i 

mostowym. 

 W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, 

w zakresie podanym w aprobacie technicznej. 

6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA SĄCZKA PODŁUŻNEGO 
 W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 

 zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych w p. 5.8, 

 prawidłowość wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3, 

 poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5, 

 prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6, 

 poprawność wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7, 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki ziemnej nad rurociągiem, wg p. 5.6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową sączka podłużnego jest - m (metr). 

 Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, podstawowego i 

odgałęzień, w tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu drenu. 

 Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej sączka 

podłużnego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega: 

 rów pod sączek, 

 podsypka  rurociągu drenarskiego, 

 zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje: 

- wyznaczenie robót w terenie, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna, 

- rozłożenie podsypki z zagęszczeniem, 

- rurek drenarskich, 

- zasypanie warstwami ze żwiru i zagęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
 1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku (Zmiana A1) 

 2. PN-EN 206-1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (Zmiana 

A1) 

 3. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 

 4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

 5. PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie (Zmiana A1) 

 6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

 7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

 8. PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na 

ściskanie 

 9. PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości 

objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości 

10. PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności 

11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

12. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 

Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane 
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do nawierzchni drogowych) 

13. PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy 

ciśnieniu atmosferycznym 

14. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

15. PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 

16. PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 

17. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

18. PN-B-04115:1967 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 

19. PN-B-01080:1984 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych 

20. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis gruntów 

21. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

23. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 

24. PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport (Zmiana Az1) 

25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie 

26. PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1) 

27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1) 

29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 

30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 

32. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ciśnieniowego 

33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. INNE DOKUMENTY 
  34. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982. 
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D-03.04.01  STUDNIE  CHŁONNE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem studni chłonnych przy 

budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem studni chłonnych, które stosuje się w terenie równinnym, gdy istnieją trudności 

odprowadzenia wody rowami, a pod wierzchnią nieprzepuszczalną lub częściowo przepuszczalną warstwą 

gruntu znajduje się grunt przepuszczalny o dostatecznej chłonności. 

 Studnie chłonne wykonuje się jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), z kręgów betonowych lub 

żelbetowych, a także z muru klinkierowego, wiercone, wiercono-kopane i inne. 

 Wymiary studni należy określić obliczeniowo lub doświadczalnie, przy uwzględnieniu jej zdolności 

chłonnej, w założeniu przejęcia przez nią określonej objętości dopływającej wody. Zwykle studnie gruntowe 

mają przekrój kwadratowy lub prostokątny o wymiarach dna np. 1,0 x 1,0 m; 1,0 x 2,0 m lub 2,0 x 2,0 m, a 

studnie z kręgów  betonowych średnicę od  0,8 m do 1,5 m. 

 Studnię chłonną wypełnia się filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych (z 

tłucznia i żwirów) położonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) położonych u góry. Górną warstwę 

piasku okresowo wymienia się, po jej zamuleniu, ręcznie lub mechanicznie. 

 Niniejsze STWiORB dotyczy studni chłonnych z kręgów betonowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Studnia chłonna - wykop jamisty lub studzienka z kręgów, przeznaczona do zbierania wody 

powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 

[11]. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W STUDNIACH CHŁONNYCH 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych są kręgi betonowe i materiały 

filtracyjne. 

2.3. MATERIAŁ FILTRACYJNY W STUDNI CHŁONNEJ 
 Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, należy stosować żwir o frakcji od 2 do 

16  mm wg PN-EN 13043 [4] oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480 [6]. 

 Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę,  wg PN-55/B-

04492 [5]. 

 Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 

% masy, wg PN-EN 1744-1 [3]. 

2.4. KRĘGI BETONOWE 
 Kręgi betonowe powinny odpowiadać wymaganiom  określonym przez BN-86/8971-08 [10] i 

podanym w tablicach 1 i 2. 

 Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C-20/25. 

 Kręgi przeznaczone na studnię, do której wprowadza się wodę powierzchniową z rowu powinny być 

„typu I” wg BN-86/8971-08 [10], bez gniazd na stopnie złazowe (studnie chłonne przeznaczone do odbioru 

wody ze studzienek ściekowych powinny być „typu II” z gniazdami na stopnie złazowe). 

 Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i rozwarstwień. 

Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. należy traktować jako 
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ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są 

niedopuszczalne. 

Tablica 1. Wymiary kręgów betonowych i żelbetowych  

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyłki, mm 

średnica 

wewnętrzna  

wysokość kręgu  

grubość 

 

średnicy 

 

wysokości 

 

grubości 

kręgu betono-

wego 

żelbeto-

wego 

ścianki    

 

800  

1000 

1200 

1400 

 

300 

500 

lub 

600 

 

600 

 

80 

100  

120 

120 

 

 8 

 

 5 

 

 3 

 5 

 

 

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kręgów betonowych i żelbetowych  studni 

                 chłonnych  

Średnica  

wewnętrzna 

kręgu, mm 

Rysy włoskowate 

skurczowe na 

dowolnej 

powierzchni 

Ubytek betonu na powierzchni 

jednego elementu złącza - 

nie więcej niż 

3 uszkodzenia 

pozostałej - nie więcej niż 

5 uszkodzeń 

o głębokości do 10 mm i powierzchni jednego 

uszkodzenia nie większej niż cm
2
 

 

800 

1000 

1200 

1400 

 

 

nie ogranicza się 

 

10 

12 

15 

18 

 

100 

125 

150 

175 

  

 Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić  5 mm. 

 Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków wody. Dopuszcza się 

zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania widocznych kropel. 

 Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwością odprowadzenia 

wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest możliwe, jeśli naciski 

przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Kręgi mogą być składowane, z zapewnieniem stateczności, w 

pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle do pozycji 

wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA STUDNI CHŁONNEJ 
 Studnie chłonne mogą być wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. 

 Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem dowolnego typu, 

pod warunkiem zaakceptowania go przez Inżyniera: 

- koparką do mechanicznego wykonania wykopu pod studnię, 

- żurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów studni  w gotowym wykopie, 

- innym, jak: kołowrotem do wyciągania gruntu ze studni wykonywanej metodą studniarską, ubijakami 

ręcznymi, sprzętem do transportu kręgów  i materiałów filtracyjnych, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU STUDNI CHŁONNEJ 
 Kręgi betonowe w czasie transportu powinny być układane, przy zachowaniu warunków układania 

jak przy składowaniu (punkt 2.4) z tym, że górna warstwa kręgów nie może przewyższać ścian środka 

transportowego o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej kręgu lub 1/3 jego wysokości.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. ZASADY WYKONANIA STUDNI CHŁONNEJ 
 Wykop pod studnię chłonną powinien być wykonany w sposób dostosowany do głębokości, danych 

geotechnicznych i posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 

2 m. Studnia powinna być zagłębiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego. 

 Wykonanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 

dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 

 Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować przy studni oraz przy 

rowach dopływowych. 

 Wydobyty grunt powinien być składowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o 

szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy wydobytego 

gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 

 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający 

do wykopu. 

 Studnię należy zabezpieczyć przed dopływem wód z otaczającego terenu przez nadanie odpowiednich 

spadków lub obwałowanie studni. 

5.3. WYKONANIE STUDNI CHŁONNEJ GRUNTOWEJ 
 Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię chłonną gruntową 

powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, że nachylenie skarp powinno wynosić 2:1. 

 Po wykonaniu wykopu należy możliwie jak najprędzej przystąpić do wypełnienia go materiałem 

filtracyjnym. Materiał filtracyjny powinien składać się z następujących warstw (od dołu ku górze): 

- warstwa najniższa, położona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze żwiru grubego 8 do 31,5 mm, 

- warstwa pośrednia z warstwy żwiru od 2 do 16 mm, 

- warstwa najwyższa grubości 50 cm z piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu). 

 Materiał filtracyjny należy układać warstwami grubości od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które 

należy lekko ubić. 

5.4. WYKONANIE STUDNI CHŁONNEJ Z KRĘGÓW 
 Studnię chłonną z kręgów betonowych lub należy zagłębić w gruncie poprzez wykonanie wykopu i 

opuszczenie do niego kręgów. 

 Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na drugim, w 

miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania studni. Podbieranie 

gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać 

uwagę na równomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia 

studni. 

 Wyciąganie gruntu odbywa się: 

- przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być uwiązane 

na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy, 

- poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 

 Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można spodziewać się grubych 

korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. 

 Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada wykonanie 

wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko można było przystąpić do ustawiania kręgów. 

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop powinien być wykonany zgodnie z 

zaleceniami punktu 5.2 z tym, że bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosić: 

- w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych  -         2:1, 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych -    1:1,25. 

 Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 4 t lub innym 

sposobem uzgodnionym przez Inżyniera. Należy zwracać uwagę na dokładne ustawienie poszczególnych 

kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi.  

 Materiał filtracyjny należy ułożyć w studni w myśl zasad podanych w punkcie 5.3. 

 Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej. Do zasypania 

powinien być użyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (p. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie 

należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik 

zagęszczania gruntu mierzony  wg BN-77/8931-12 [9] powinien być określony w STWiORB. Nasypywanie 

warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować 

uszkodzenia kręgów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

202 

 

6.2. KONTROLA WSTĘPNA PRZED WYKONANIEM STUDNI CHŁONNEJ 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające kręgi betonowe studni do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności itp.) [12], 

- wykonać badania materiałów filtracyjnych (żwir i piasek) w zakresie składu ziarnowego wg PN-EN 

933-1 [1], zawartości związków siarki wg PN-EN 13043 [4], wskaźnika wodoprzepuszczalności 

piasków wg PN-B-04492 [5]. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA STUDNI CHŁONNEJ 
 W czasie wykonywania studni chłonnej należy zbadać zgodność wykonania studni z dokumentacją 

projektową: 

b) pochylenie skarp w studni gruntowej, według zasad podanych w p. 5.3, 

c) prawidłowość ułożenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3, 

d) poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów, zgodnie z p. 5.4, 

e) chłonność warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie), 

f) zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu, według  zasady podanej w p. 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową studni chłonnej jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. 

 Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 dla studni chłonnej podlegają: 

 wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione co najmniej 0,5 m w 

warstwie gruntu przepuszczalnego), 

 ustawione kręgi lub prefabrykaty, 

 zasypana studnia  kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
 Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje: 

 wyznaczenie studni, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem ścian, 

 wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, 

 wykonanie rowu doprowadzającego lub rowów doprowadzających wodę, 

 rozplantowanie gruntu z wykopu wzdłuż krawędzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na odkład 

wraz z rozplantowaniem, 

 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

  2. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji 

ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na 

bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem 

szklanym (GRP) 

  3. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

  4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
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przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych. 

Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 [7] i PN-B-11112 [8]. 

  5. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 

  6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

  7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

  8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

  9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 

10.1. INNE DOKUMENTY 
 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, 

poz. 2497), 
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D-03.05.01A  ZBIORNIKI   INFILTRACYJNE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

zbiorników infiltracyjnych przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przydrożnych zbiorników infiltracyjnych i infiltracyjno-retencyjnych, stosowanych 

przy odwodnieniu powierzchniowym dróg. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Spływy deszczowe z dróg - zanieczyszczone wody, pochodzące z opadów atmosferycznych, spływające z 

drogi i obiektów związanych z drogami, w których stężenie co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczenia 

przekracza wartość dopuszczalną. 

Zbiornik infiltracyjny - powierzchniowe urządzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do 

odprowadzenia spływów deszczowych z dróg do gruntu przez warstwy filtracyjne. 

Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urządzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do 

zatrzymania części spływu z dróg w celu odprowadzenia go do systemu odwodnienia o mniejszej 

przepustowości. 

Zbiornik infiltracyjno-retencyjny - powierzchniowe urządzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone 

do odprowadzenia części spływów deszczowych z dróg do gruntu i do przetrzymywania pozostałej części w 

celu późniejszego odprowadzenia ich do systemu odwodnienia o mniejszej przepustowości. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ZBIORNIKA 
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i STWiORB 

 Materiały do wykonania zbiornika infiltracyjnego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej  lub STWiORB. 

Materiały na warstwy filtracyjne, infiltracyjne i chłonne 

 Warstwy filtracyjne, infiltracyjne i chłonne powinny być wykonane z kruszywa naturalnego lub 

łamanego o jednorodnym uziarnieniu, np. z tłucznia, żwiru oraz piasku grubego, odpowiadających 

wymaganiom STWiORB D-03.04.01 [5]. 

2.2.3. Humus 

     Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników organicznych. 

Humus powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. Jeśli tylko 

możliwe, jako humus należy wykorzystać miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót 

ziemnych. 

2.2.4. Nawozy sztuczne 

      Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą co najmniej 10 % azotu, 15 % kwasu 

ortofosforowego i 10 % węglanu potasowego albo podobnego składu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

2.2.5. Nasiona traw 

      Wybór gatunku traw należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej 

stopnia nawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste 

i drobne korzonki. 

      Do obsiania skarp należy użyć mieszanki traw określonej w STWiORB D-09.01.01 Zieleń  

drogowa. 

Geowłóknina 
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     Geowłóknina powinna 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. Zaleca się stosowanie geowłókniny filtracyjnej o gramaturze powyżej 500 

g/m
2
. Geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Torf 

     Torf, będąc skałą osadową barwy brunatnej lub czarnej w postaci masy organiczno-mineralnej 

powstałą z obumarłej roślinności torfowiskowej można stosować jako torf surowy, torf powietrzno-suchy lub 

torf przerobiony, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inżyniera. 

      Zaleca się stosowanie torfu suchego o dużej pojemności wodnej w celu umożliwienia szybkiego 

wsiąkania ścieków opadowych z drogi i jednoczesnego oczyszczania się. 

    Torf rozścielony w podłożu urządzenia infiltracyjnego powinien być czysty, bez kamieni, żwiru i 

innych zanieczyszczeń stałych. 

    W przypadkach przewidzianych przez dokumentację projektową, zamiast warstwy torfowej można 

stosować warstwę torfowo-piaskową, będącą mieszaniną piasku, odpowiadającego wymaganiom materiału 

filtracyjnego wg STWiORB D-03.03.01 [4] i torfu przerobionego. 

Rurki drenarskie 

    Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego, zgodne z dokumentacją projektową, powinny odpowiadać 

wymaganiom STWiORB D-03.03.01 [4] w przypadku rur spiralnie karbowanych, perforowanych, 

wyprodukowanych z polichlorku winylu (ew. rur betonowych, kamionkowych) lub odpowiadać wymaganiom 

aprobaty technicznej w przypadku rur z innych materiałów. 

Inne materiały 

    Inne materiały, które dokumentacja projektowa może przewidywać do budowy urządzeń 

infiltracyjnych powinny być trwałe, tj. odporne na działanie ścieków opadowych, w związku z czym, np.: 

- drewno powinno być odpowiednio impregnowane, 

- elementy stalowe powinny być ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją, 

- beton powinien mieć: 

- klasę co najmniej B35, 

- stopień mrozoodporności F75 przy użyciu do konstrukcji powyżej linii przemarzania gruntu lub F25 

dla innych konstrukcji, 

- stopień wodoszczelności W4, 

- płyty betonowe ażurowe do umocnienia dna zbiornika powinny odpowiadać wymaganiom aprobaty 

technicznej lub ustaleniom producenta. 

 Wszystkie materiały powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZBIORNIKA INFILTRACYJNEGO 
     Zbiornik infiltracyjny można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inżyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, 

równiarki do wykonania wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do wykonania wału ziemnego wokół zbiornika. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Kruszywa i inne materiały, oprócz wymienionych poniżej, można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, 

można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. 

Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0
o
 C i niższej. 

 Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 

- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

- ochrony geowłóknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić 

lub rozciąć geowłókniny. 

 Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to 

materiał do wykonania warstwy filtracyjnej. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

206 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA 
 Konstrukcja i sposób wykonania zbiornika infiltracyjnego, powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną i STWiORB. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu zbiornika infiltracyjnego obejmują: 

- roboty przygotowawcze obejmujące lokalizację i parametry wysokościowe, 

- wykopy pod zbiornik (lub rów) infiltracyjny, 

- wykonanie urządzeń infiltracyjnych na dnie zbiornika (lub rowu), np. ułożenie warstw chłonnych, 

umocnienie płytami betonowymi ażurowymi, ułożenie drenów, obsianie trawą itp., 

- ew. wykonanie odpływu wód ze zbiornika (rowem, ściekiem, przelewem), 

- umocnienie skarp przez przykrycie humusem i obsianiem trawą. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB 

lub wskazań Inżyniera: 

- ustalić lokalizację zbiornika, 

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia punktów wysokościowych. 

 Zaleca się korzystanie z ustaleń STWiORB D-01.01.01 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót odtworzenia trasy i punktów wysokościowych przy zbiorniku. 

5.4. WYKOPY POD ZBIORNIK 
 Wykopy pod zbiornik należy wykonać w sposób zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

STWiORB lub wskazaniami Inżyniera przy korzystaniu z zaleceń STWiORB D-02.00.00 [3] właściwych dla 

zbiornika oraz ustaleń podanych w dalszej części niniejszej specyfikacji. 

5.5. WYKONANIE URZĄDZEŃ INFILTRACYJNYCH I ODPŁYWU WÓD ZE ZBIORNIKA 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskane rzędne dna rowu lub zbiornika; odchylenie tych 

rzędnych od rzędnych projektowych nie może być większe niż 1 cm. Wymiary zbiornika nie mogą różnić się 

od zakładanych w projekcie o więcej niż 10 cm, a wymiary dna i skarp rowu - o 5 cm. Dopuszczalne odchyłki 

pochylenia podłużnego dna wynoszą  0,1% spadku. Dopuszczalne odchyłki pochylenia skarp wynoszą  2 

cm na każdy metr podstawy skarpy. 

 Rów infiltracyjny trawiasty (wg [7]) 

 Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi rowu infiltracyjnego trawiastego są: 

- sztuczne, podłużne zagłębienie terenu o przekroju trójkątnym lub trapezowym, 

- powierzchniowa warstwa gruntu wykonana z mieszanki torfu z piaskiem w stosunku objętościowym 

1:1, obsiana trawą, umieszczona w dolnej części rowu, współpracująca z warstwą chłonną lub 

filtracyjną, położoną niżej. 

 Rów infiltracyjny trawiasty może być jednocześnie urządzeniem odwadniającym i oczyszczającym 

drogi. Sytuacja ta ma miejsce wtedy, gdy woda spływająca na dno rowu nie wsiąka w całości w warstwę 

torfową. Woda ta może być wtedy częściowo zatrzymana przez stosowanie: 

- minimalnego spadku podłużnego rowu (0,1%), 

- przegród poprzecznych w postaci bruzd, zapór z bali drewnianych, palisad z kołów drewnianych itp. 

 Ze względu na niebezpieczeństwo rozmycia spadek podłużny dna rowu nie powinien przekraczać 

3%. 

5.5.3. Zbiornik infiltracyjny trawiasty (wg [7]) 

 Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zbiornika infiltracyjnego trawiastego są: 

- sztuczne, owalne zagłębienie terenu, 

- powierzchniowa warstwa torfu obsiana trawą umieszczona w dolnej części zbiornika, współpracująca 

w przypadku występowania podłoża gruntowego nieprzepuszczalnego z warstwą chłonną lub 

filtracyjną umieszczoną poniżej. 

 W warstwę torfową wsiąkają ścieki opadowe z drogi, oczyszczając się jednocześnie. Odbiornikiem 

infiltrujących wód może być naturalne podłoże gruntowe albo warstwa filtracyjna z piasku lub warstwa 

chłonna z tłucznia owinięta geowłókniną, połączona z zewnętrznym systemem drenażowym (wykonanym np. 

z rur PVC średnicy 1020 cm). 

 Zbiornik jest jednocześnie urządzeniem odwadniającym i oczyszczającym drogi. Zakłada się, że 

woda spływająca na dno zbiornika wsiąka częściowo w warstwę torfową, a odprowadzenie nadmiaru wód 

zmagazynowanych w zbiorniku odbywa się za pomocą przelewu i ewentualnie drenażu. Właściwości 

infiltracyjne i wymiary warstwy torfowej, filtracyjnej i chłonnej powinny być tak dobrane, aby dno zbiornika 
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było stale porośnięte trawą. Zaleca się przyjmowanie maksymalnego napełnienia zbiornika do wysokości 0,5 

m. 

5.5.4. Zbiornik infiltracyjno-retencyjny 

 Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zbiornika infiltracyjno-retencyjnego  są: 

- sztuczne, owalne zagłębienie terenu, 

- umocnienie powierzchni najniższej części zbiornika, gdzie osadzają się zanieczyszczenia, 

- powierzchniowa warstwa torfu obsiana trawą umieszczona w wyższej części zbiornika,  w którą 

wsiąkają ścieki opadowe z drogi, oczyszczając się jednocześnie i poniżej której powinna być warstwa 

filtracyjna z piasku lub warstwa chłonna z tłucznia owinięta geowłókniną. 

 Zbiornik jest jednocześnie urządzeniem odwadniającym i oczyszczającym drogi. Zakłada się, że 

woda spływająca na dno zbiornika wsiąka w całości w warstwę torfową, a ewentualne odprowadzenie 

nadmiaru wód podziemnych odbywa się tylko za pomocą drenażu. Właściwości infiltracyjne i wymiary 

warstwy torfowej, filtracyjnej i chłonnej powinny być tak dobrane, aby warstwa torfowa była stale porośnięta 

trawą. Dno najniższej części zbiornika powinno być stale wypełnione wodą, co osiąga się przez wybór 

odpowiedniego jego umocnienia i uszczelnienia. Zaleca się przyjmowanie normalnego napełnienia zbiornika 

do wysokości 0,5 m, a maksymalnego - 1,5 m. 

 Pojemność zbiornika powinna być tak dobrana, aby po okresach długotrwałych, intensywnych 

opadów nie następowało przekroczenie zakładanego maksymalnego poziomu zwierciadła wody. Przy 

konstruowaniu urządzenia należy uwzględnić stopniowe zmniejszanie się właściwości infiltracyjnych dna 

zbiornika wskutek zamulania. 

5.6. UMOCNIENIE SKARP ZBIORNIKA 
 Jeśli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, powierzchnię skarpy,  w miarę  potrzeby,  

należy  przykryć warstwą humusu grubości od 5 do 10 cm, o wymaganiach określonych w punkcie 2. Warstwa 

humusu powinna być lekko zagęszczona i przedłużona poza krawędź wykopu na szerokości od 15 do 20 cm. 

 Przed obsianiem trawą powierzchni skarpy można rozłożyć na niej nawozy sztuczne, określone w 

punkcie 2, w ilości od  7 do 8 g/m
2
 skarpy. 

 Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. Nasiona trawy należy rozsypać równomiernie na powierzchni skarpy w ilości co najmniej 4 

g/m
2
. Po rozsypaniu nasion, powinny być one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 

 Należy podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój trawy po wysianiu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 

- sprawdzić wizualnie cechy  gotowych materiałów. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 

badań 

Wartości 

dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność wymiarów zbiornika z 

dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 

2 Przepuszczalność gruntu i jego chłonność oraz 

poziom wody gruntowej 

1 raz Wg zał. 1 

3 Dokładność wykonania robót ziemnych Co 20 m Wg pktu 5.5.1 

4 Prawidłowość wykonania warstwy filtracyjnej 

i ochronnej i ew. urządzeń infiltracyjnych          

1 raz Wg dokumenta-

cji projektowej 

5 Prawidłowość wykonania wlotu i przelewu 

(odpływu) 

1 raz Wg dokumenta-

cji projektowej 

6 Prawidłowość wykonania umocnień skarp i dna 1 raz Wg pktu 5.6 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest  m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego zbiornika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
         Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  STWiORB D-M-00.00.00 [1]  

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 zbiornika obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykopy pod zbiornik, 

 wykonanie urządzeń infiltracyjnych, 

 wykonanie wlotu, wylotu, przelewu, 

 odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład i rozplantowanie, 

 umocnienie dna i skarp, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania nie obejmuje kosztu ewentualnych robót towarzyszących, np. dojazdowej drogi 

technologicznej dla sprzętu eksploatacyjnego, strefy buforowej obsadzonej roślinnością itp., które powinny 

być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (podspecyfikacja w zbiorze 

STWiORB D-01.00.00 Roboty przygotowawcze) 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

4. D-03.03.01 Sączki podłużne 

5. D-03.04.01 Studnie chłonne 

6. D-03.05.01 Zbiorniki odparowujące 

10.2. INNE MATERIAŁY 
Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska, GDDKiA - IBDiM, Warszawa 2002 

Zasady ochrony środowiska w drogownictwie, GDDKiA, Warszawa 2002 
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D-04.01.01  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I   

ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i 

Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. 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. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. 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. 

5.3. 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.  
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 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 wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inżyniera. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. 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) 

  Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Innych dróg 

korpusu Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

  

1,00 

  

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%. 

5.5. 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 

i wyprofilowanego 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 
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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 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 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. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. 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. 

6.2.7. 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%. 

6.3. 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. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 koryta obejmuje: 
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- 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. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

warstw odsączających przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały powinne być zgodne z WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” (Warszawa 2010) – 

pkt.2. Dopuszcza się stosowanie tylko kruszywa naturalnego. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 

2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA 
 Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d


 
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej  

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Do badania tego parametru niezbędne jest określenie średnicy zastępczej (d85) gruntu leżącego poniżej 

warstwy odcinającej. W związku z czym Wykonawca i Zlecający badania zobowiązany jest zabezpieczyć i 

przekazać do badań próbkę takiego gruntu w celu wykonania analizy sitowej. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsączającej warunek szczelności musi być 

spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

d60 

U= ≤ 5 

d10 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

W związku z wymaganiem aby krzywa uziarnienia badanego materiału pokrywała się z tzw. obszarem 

dobrego uziarnienia (SDV), dla każdej partii przeznaczonej do badań należy przedstawić deklaracje 

zgodności dla odpowiedniej frakcji. 

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania opracowania pt. 

„Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010”; Warszawa 2010, pkt. 2 w WT-4 oraz Tab. 6. 

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio 

po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
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zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże 

w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej z piasku powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-      pojazdów do transportu, 

-      równiarek, 

-     walców statycznych, 

-     płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. 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. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWIORB D-02.00.01 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne”. 

 Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. WBUDOWANIE, ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA I WYMAGANIA DLA 

NOŚNOŚCI  
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości powyżej 20 

cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać kilkuwarstwowo przy czym każda z warstw nie powinna 

przekraczać grubości 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić 

po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców podsypka powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi 

lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać według rys. 3 PN-S – 02205:1998 zał. B, gdzie E2 ≥ 120 MPa. Wskaźnik odkształcenia powinien 

wynosić IO ≤ 2.2. 

 W przypadku, gdy materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
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obciążeń płytowych, czyli płyty obciążanej statycznie VSS lub płyty obciążanej dynamicznie, gdzie Evd
mm

≥ 60 

MPa. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według PN-S-02205:1998.  

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -2,0% do +2,0% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać. 

5.4. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ 
 Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 

leżącej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

podsypki z piasku podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 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 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m
2
 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 

kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m
2
 

9 Pomiary nośności Zgodnie z pkt. 3.2.11 wg PN-S-02205: 1998 

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

głównych łuków poziomych. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości  Inspektor nadzoru może zlecić dodatkowe badania. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [5]. 

 Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne podsypki na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 
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 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy i badanie nośności 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien być 

mniejszy od 1. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

według rys. 3 PN-S – 02205:1998 zał. B, gdzie E2 ≥ 120 MPa. Wskaźnik odkształcenia powinien wynosić 

IO ≤ 2.2. 

 W przypadku, gdy materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych, czyli płyty obciążanej statycznie VSS lub płyty obciążanej dynamicznie, gdzie Evd
mm

≥ 50 

MPa. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według PN-S-02205:1998.  

 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-EN 1097-5:2008 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -2,0% do +2,0%. 

6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej z piasku. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1m

2
 warstwy odsączającej z piasku obejmuje: 

-    prace pomiarowe, 

-    dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

      określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

-    wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

-    zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

-   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

-   utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 
1. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. 

Metody przesiewania. 

2.PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Cześć 5. 

Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
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3.PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów 

produkcji betonu. 

4.PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 

5.BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

6.BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

7.BN-77/8931-12   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
8.      Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, 

IBDiM, Warszawa 1986. 

9. WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania Techniczne 2010r. 
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D-04.03.01A  POŁĄCZENIE  MIĘDZYWARSTWOWE   

NAWIERZCHNI  DROGOWEJ EMULSJĄ  ASFALTOWĄ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z połączeniem międzywarstwowym 

emulsją asfaltową warstw nawierzchni drogowej przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy 

Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem połączeń międzywarstwowycvh warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych i 

warstwy podbudowy znajdujących się w ciągu drogi. 

            Połączenia międzywarstwowe mają zadanie powiązania warstw nawierzchni w jeden monolit, co jest 

konieczne ze względu na nośność (przenoszenie obciążeń na podłoże) oraz zapobieganie sfalowaniu, 

koleinowaniu a także łuszczeniu się nawierzchni. 

            Połączenia międzywarstwowe wykonuje się z zasady przez skropienie emulsją asfaltową. 

            W STWiORB podano wymagania, dotyczące połączeń międzywarstwowych układanych warstw 

asfaltowych z betonu asfaltowego, asfaltu porowatego, mieszanek SMA i BBTM na warstwach asfaltowych 

oraz podbudowach z kruszyw. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do przejmowania i 

rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów. 

1.4.2. Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może składać się z 

jednej lub wielu warstw układanych w pojedynczej operacji. 

1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.4. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.5. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni przenoszący obciążenia na warstwę podłoża, 

który może być ułożony w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.7. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 

nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.8. Mieszanka SMA – mieszanka mastyksowo-grysowa, będąca mieszanką mineralno-asfaltową, składająca 

się z grubego łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związanego zaprawą mastyksową. 

1.4.9.  Emulsja asfaltowa – emulsja będąca zawiesiną asfaltu w wodzie, w której fazą zdyspergowaną 

(rozproszoną) jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub roztwór wodny. 

1.4.10. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.11. Połączenie międzywarstwowe – związanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i 

podbudowy  z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową w celu zwiększenia wytrzymałości 

zespołu warstw (dolnej i górnej) i uniemożliwienia penetracji wody między warstwami. 

1.4.12. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał (kruszywa naturalne, sztuczne, z recyklingu lub 

mieszaniny tych kruszyw), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego lub warstw 

konstrukcji nawierzchni dróg. 

1.4.13. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka z kruszywa naturalnego, sztucznego, z 

recyklingu lub ich mieszanina oraz spoiwa hydraulicznego, w której następuje wiązanie i twardnienie na 

skutek reakcji hydraulicznych. 

1.4.14. Kategoria ruchu (KR1-KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 

[22]. 

1.4.15. Symbole i skróty 

AC         - beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete) 

mma       - mieszanka mineralno asfaltowa 

NPD      - właściwość użytkowa nioeokreślana (ang. No Performance Determined) 

pH         - wykładnik stężenia jonów wodorowych 

SMA      - mastyks grysowy (ang. Stone Mastic Asphalt) 
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TBR       - do zadeklarowania (ang. To Be Reported); producent może dostarczyć odpowiednie informacje 

wraz z wyrobem, jednak nie jest do tego zobowiązany   

WMS     - wysoki moduł sztywności 

%(m/m)  - ułamek masowy wyrażony w procentach 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

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

STWiORB. 

2.2.2. Rodzaje materiałów do wykonania połączenia międzywarstwowego 

            Do wykonania połączenia międzywarstwowego stosować należy kationowe emulsje asfaltowe 

(niemodyfikowane), 

2.2.3. Emulsje asfaltowe 

            Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom Załącznika krajowego NA 

(normatywnego) do normy PN-EN 13808 [17]. 

Tablica 1. Objaśnienia oznaczeń stosowanych w nazwach krajowych emulsji asfaltowych [17] 

Kolejna liczba 

albo cyfra  

w oznaczeniu 

Rodzaj 

oznaczenia 

(litery, liczby, 

cyfry) 

  

Objaśnienie oznaczenia 
  

Norma 

1 C Kationowa emulsja asfaltowa PN-EN 1430 [6], dot. polarności 

cząstek 
2 i 3 Liczba 

dwucyfrowa 
Zawartość lepiszcza  

w  %(m/m) 
PN-EN 1428 [4], dot. 

odzyskanego lepiszcza lub PN-

EN 1431 [7], dot. odzyskanego 

lepiszcza 
4 lub 4 i 5  

lub 4, 5 i 6 
  

  

B 

  

  

P 

  

  

  

F 

Informacje o rodzaju lepiszcza: 

a) asfalty drogowe 

  

  

b) dodatek polimerów 

  

  

  

c) dodatek upłynniacza do 

emulsji większych niż 2% 

(m/m) 

  

  

PN-EN 12591 [9], dot. wymagań 

wobec asfaltów drogowych 

PN-EN 14023 [19], dot. 

wymagań wobec asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

  

5 lub 6 lub 7 

(odpowiednio) 
1 ÷ 7 Klasa indeksu rozpadu PN-EN 13075-1 [15] dot. indeksu 

rozpadu 
Ostatnie litery ZM Zastosowanie:  

do złączania warstw 

nawierzchni 

- 

  

            Nazwy i zastosowanie emulsji asfaltowych zgodnych z PN-EN 13808 [17] umieszczono w tablicy 2. 

Tablica 2. Nazwa i zastosowanie krajowych emulsji asfaltowych 

  

Lp. 
Oznaczenie 

kodowe emulsji 
  

Pełna nazwa emulsji 
Zalecane zastosowanie 

1 C60B3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 

60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, o klasie 

indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni 

Do złączania warstw 

asfaltowych, wyko-

nanych z asfaltów 

niemodyfikowanych 
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            Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do wykonania połączeń międzywarstwowych powinny 

spełniać wymagania określone w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dotyczące krajowych emulsji asfaltowych do wykonania połączeń 

międzywarstwowych [17] 

                  (Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego) 

Lp. Właściwość
 2 Metoda badania Jednostka Wymagania 

dotyczące 

emulsji 
C60B3 ZM 

1 
1 Polarność PN-EN 1430 [6] - dodatnia 
2 Indeks rozpadu 

3 PN-EN 13075-1 

[15] 
g/100g 50 do 100 (3) 

3 Stabilność pod-

czas mieszania z 

cementem 

PN-EN 12848 

[12] 
  

g 
  

NPD (0) 

4 Zawartość 

lepiszcza 

(poprzez ozna-

czenie zawar-

tości wody 

  

  

PN-EN 1428 [4] 

  

  

% m/m 

  

  

58 do 62 (5) 

5 Czas wypływu  

Ø 2 mm przy 

40°C 

PN-EN 12846 

[10] 
  

s 
  

15 – 45 (3) 

6 Pozostałość na 

sicie, sito  

0,5 mm 

  

PN-EN 1429 [5] 
  

% m/m 
  

< 0,2 (3) 

7 Pozostałość na 

sicie po 7 dniach 

magazynowania, 

sito 0,5 mm 

  

PN-EN 1429 [5] 
  

% m/m 
  

TBR (1) 

8 Sedymentacja  

po 7 dniach 

magazynowania 

PN-EN 12847 

[11] 
  

% m/m 
  

TBR (1) 

  

9 
  

Adhezja 
4 

PN-EN 13614 

[16] 
% pokrycia 

powierzchni 
TBR (1) 

Załącznik  

NA  2.2 [17] 
% pokrycia 

powierzchni 
≥ 75 

10 pH emulsji PN-EN 12850 

[13] 
- NPD (0) 

11 Asfalt odzyskany 

przez 

odparowanie 

PN-EN 13074 

[14] 
 - 

12 Penetracja w 

25°C asfaltu 

odzyskanego 

  

PN-EN 1426 [2] 
  

0,1 mm 
  

< 100 (3) 

13 Temperatura 

mięknienia 

asfaltu 

odzyskanego 

  

PN-EN 1427 [3] 

 
 

°C 
  

> 39 (5)  

14 Nawrót sprężys-

ty w 25°C asfaltu 

odzyskanego dla 

asfaltów 

modyfikowanych 

  

PN-EN 13398 

[18] 

  

% 
  

NPD (0) 

  
1
 Wymagania dotyczące emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczą emulsji podanych na budowie po 

rozcieńczeniu przed wbudowaniem 
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2
 Właściwości określone jako NPD (0) oznaczają brak wymagania, a określone jako TBR oznaczają „do 

zadeklarowania” 
3
 Badanie na wypełniaczu mineralnym Sikaisol 

4
 Badanie na kruszywie bazaltowym 

Składowanie emulsji asfaltowej 

            Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. 

            Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta w 

celu zachowania ich jakości. 

Zastosowanie emulsji asfaltowych (wg [21]) 

            Do połączeń warstw nawierzchni należy stosować emulsje asfaltowe według PN-EN 13808 [17]. 

Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Emulsję do konkretnych 

zastosowań należy dobrać na podstawie normy. 

            Do łączenia warstw nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe. 

            W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z warstwy niezwiązanej lub 

warstwy związanej hydraulicznie należy użyć emulsję o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropienia 

podłoża zawierającego spoiwo hydrauliczne – emulsję o pH większym niż 3,5. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
              Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a)    sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

–        szczotki mechaniczne, 

–        sprężarki, 

–        zbiorniki z wodą, 

–        szczotki ręczne, 

b)   sprzęt do skrapiania emulsją asfaltową warstw nawierzchni 

Należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i 

regulowanie następujących parametrów: 

–        temperatury rozkładanego lepiszcza, 

–        ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

–        obrotów pompy dozującej emulsję, 

–        prędkości poruszania się skrapiarki, 

–        wysokości i długości kolektora, 

–        dozatora i ilości dozowanej emulsji, przy czym skrapiarka powinna zapewnić  rozkładanie emulsji z 

tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 

temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

            Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
            Emulsja asfaltowa może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 

jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek 

innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
            Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB.            

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.    roboty przygotowawcze,  
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2.    oczyszczenie warstwy przed skropieniem, 

3.    skropienie warstw nawierzchni, 

4.    roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
            Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

 przeprowadzić szczegółowe  wytyczenie robót, 

 usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 

 wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 

 zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem 

            Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, 

błota, kurzu, plam oleju itp. przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem i 

ew. absorbentów. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Na terenach 

niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwę nawierzchni można oczyścić przy użyciu 

sprężonego powietrza. 

5.5. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 
            Temperatura podłoża w czasie skrapiania emulsją asfaltową powinna wynosić co najmniej +5°C. Nie 

zaleca się wykonywania skrapiania podczas opadów atmosferycznych lub po nich. 

            Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 

4. 

Tablica 4. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych 

Lp. Rodzaj emulsji Temperatury (°C) 
1 Emulsja asfaltowa od 40 do 70 

5.7. WYKONANIE SKROPIENIA WARSTW NAWIERZCHNI EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
            Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. przy 

ściekach ulicznych) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających (np. 

studzienki, krawężniki). W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

            Określenie ilości skropienia emulsją na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1 [8]. 

            Warstwa skropiona emulsją asfaltową, przed ułożeniem na niej warstwy asfaltowej, powinna być 

pozostawiona na czas niezbędny do umożliwienia odparowania wody: 

–         8 h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m
2
, 

–         1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m
2
, 

–         0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m
2
. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

W wypadku dużej ilości pozostałej emulsji, np. powyżej 0,5 kg/m
2
, może być konieczne wykonanie skropienia 

w kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza. 

Zalecane ilości skropienia emulsją asfaltową w przeliczeniu na ilość pozostałego lepiszcza (asfaltu) podano w 

tablicy 5. 

Na podbudowie z chudego betonu i podbudowie związanej spoiwem hydraulicznym stosuje się: 

a)    skropienie emulsją o klasie indeksu rozpadu 5 w celu zazębienia i sklejenia z warstwą podbudowy 

asfaltowej, 

Skropioną warstwę Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem, dopuszczając tylko niezbędny 

ruch budowlany. 

Tablica 5. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia emulsją asfaltową 

podłoża pod warstwę asfaltową (wg [21]) 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego 

lepiszcza [kg/m
2
] 

Warstwa wiążąca z betonu 

asfaltowego AC lub AC WMS 
  

Podbudowa asfaltowa 
  

0,3 ÷ 0,5 
Warstwa ścieralna  

z mieszanki SMA 
Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 ÷ 0,3 

  

5.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami  Inżyniera, dotyczą 

prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
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- uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

- usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), 

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

przez Inżyniera. 

            Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 7.   

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 

dokumentacją projektową 
1 raz 

Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 
3 Czystość podłoża (sprawdzona wizualnie) Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 Sprawdzenie jednorodności skropienia 
2000 ÷ 3000 m

2  

 1) 
Wg pktu 5.7 

2) 

5 
Wytrzymałość na ścinanie połączenia między 

warstwami 

1 próbka na 

15000 m
2
 

wykonanej 

nawierzchni 

Wg tab. 8 
3) 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Według punktu 5.8 
  
1)

 Częstotliwość badań: raz na 2000 m
2
 przy wielkości powierzchni do skropienia do 6000 m

2
 i raz na 3000 m

2
 

przy wielkości powierzchni do skropienia powyżej 6000 m
2
. 

2)
  Dopuszczalne odchylenia ilości dozowanej emulsji na 1 m

2
: ± 10%. Dopuszczalne odchylenia szerokości 

dozowanej warstwy emulsji: ± 10 cm. 
3)

  Badanie połączenia międzywarstwowego powinno być wykonywane w nawierzchniach dróg o kategorii 

ruchu KR5. Częstość pobierania próbek powinna wynosić: 1 próbka na 15000 m
2
 wykonanej nawierzchni. 

      Badanie może być wykonane na rdzeniach wyciętych z nawierzchni oraz na próbkach wykonanych w 

laboratorium. Umowną miarą współpracy układanej warstwy asfaltowej z powierzchnią podłoża pod układaną 

warstwą jest maksymalna wartość siły ścinającej w połączeniu międzywarstwowym w temperaturze 

nominalnej +20°C. 

      Instrukcję badania opracowano w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów [23]. 

      Wymagana wytrzymałość na ścinanie podana jest w tablicy 8. 

      Tablica 8. Wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami nawierzchni (wg [21]) 

Lp. Połączenie między warstwami 

nawierzchni 
Wymagana wytrzymałość na ścinanie, MPa, na 

drogach o kategorii ruchu 
KR1 KR5 

1 ścieralnej/wiążącej 
1) brak wymagań 1,3 

2 wiążącej/podbudowy brak wymagań 0,8 
1)

 Nie dotyczy warstw kompaktowych 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
            Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

            Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
            Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m

2
) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

 skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

 roboty wykończeniowe, 

 odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB, 

specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
            Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. NORMY 
2. PN-EN 1426    Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
3. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i kula 
4. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
5. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
6. PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie polarności cząstek w emulsjach 

asfaltowych 
7. PN-EN 1431 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości asfaltu i olejów 

destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metodą destylacji 
8. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i poprzeczny 

rozkład lepiszcza i kruszywa 
9. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
10. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym 
11. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
12. PN-EN 12848 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności emulsji asfaltowych w 

mieszaninie z cementem 
13. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
14. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
15. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
16. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
17. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
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18. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
19. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
10.3. INNE DOKUMENTY 
  20. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania 

techniczne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 

2010 r. (Zalecane do stosowania zarządzeniem  nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 19.11.2010 r. w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych) 

21.   Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Część 2: 

Wykonanie nawierzchni asfaltowych. Wydanie drugie poprawione, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

Warszawa 2014 

22.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych  Warszawa 2014 

23.   Badanie połączenia międzywarstwowego próbek laboratoryjnych i z nawierzchni asfaltowej. Instrukcja, 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa (Tekst instrukcji opublikowano w [21]) 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

226 

 

D-04.04.00  PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.  WYMAGANIA  

OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują 

STWiORB: 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 

w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w STWiORB 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 

STWiORB dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

  

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

    Wymagania   

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie 

Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

łamane 

Żużel   

Badania 

  właściwości Podbudowa według 

    zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

PN-EN 933-1 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), 

nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-EN 933-1 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-EN 933-4 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-

krotnym zagęszczeniu metodą I 

lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 

do 70 

od 30  

do 70 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

  

- 

  

- 

BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, nie 

więcej niż 

  

  

35 

  

30 

  

  

45 

  

40 

  

  

35 

  

30 

  

  

50 

  

35 

  

  

40 

  

30 

  

  

50 

  

35 

  

  

PN-EN 1097-2 

[12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-EN 1097-6 
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więcej niż [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy 

po 25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

PN-EN 1367-1 

[7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-EN 1744-

1+A1 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), 

nie więcej niż 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

2 

  

4 

PN-EN 1744-

1+A1 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

80 

120 

  

  

60 

- 

  

  

PN-S-06102 

[21] 

  

2.3.6. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-EN 1008 [20]. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty 

ziemne”. 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

    5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 

odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 

cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
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O

d

90

50

    1,2  (2) 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 

geowłókniny. 

 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. 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 

aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 

więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 

od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. ODCINEK PRÓBNY 
 Jeżeli przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa  jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m
2
. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez Inżyniera.  

5.6. 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. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. 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 materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

  

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przy-padająca 

na jedno 

badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 

  

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 

bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m
2
, lub 

według zaleceń Inżyniera. 

 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

     2,2 

  

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
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4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

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 m
2
 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 

m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

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

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Równość podbudowy  

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

68/8931-04 [28].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 

cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym  

  

Wskaźnik 

zagęszczenia 

IS   nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-

cenia mierzony płytą o 

średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od 

pierwszego 

obciążenia 

E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

  

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
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powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 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, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

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. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest  m

2
 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m

2
 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w STWiORB: 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

  3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

  4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw . Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn .Wskaźnik kształtu 

  5. PN-EN  1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw . Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

  6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

  7. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

  9. PN-EN 1744-

1+A1 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-EN 1744-

1+A1 

Badania chemicznych właściwości kruszyw . Część 1: Analiza chemiczna 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw . Część 2: 
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Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. INNE DOKUMENTY 
      31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg   

          Publicznych  Warszawa 2014 
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D-04.04.02  PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO   

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy 

Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 Ustalenia zawarte są w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   

 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. SPRZĘT 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w STWiORB  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
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5.5. ODCINEK PRÓBNY 
 O ile przewidziano to w STWiORB, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z 

zasadami określonymi w STWiORB  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 

ustaleniami STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w STWiORB D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWiORB D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy i przepisy związane podano w STWiORB D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 10. 
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D-04.04.02B  PODBUDOWA  ZASADNICZA Z  MIESZANKI  

KRUSZYWA  NIEZWIĄZANEGO 
  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy 

zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i 

Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego 

materiału o określonym składzie, w procesie technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu 

przy optymalnej wilgotności mieszanki. 

            Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z 

recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach. 

            Podbudowa zasadnicza, stanowiąca górną część podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia 

przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej i podłoże. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do 

D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni 

dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub 

mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, 

jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 

recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 

wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 

występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, 

nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się 

w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 

budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 

rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych 

krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem 

ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 

Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego 

krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez 

powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 

kontrolowanym dodawaniu wody.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 2014 [22]. 

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym 

lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 

równym 6,3 mm lub mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw 

grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek 
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mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz 

niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, 

w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 

wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w 

uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie 

kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej 

STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości 

przesiewów na jednym z sit kontrolnych.  

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane 

w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 

warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 

NR         brak konieczności badania danej cechy, 

CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 

SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana 

przez dostawcę/producenta, 

ZKP      zakładowa kontrola produkcji. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
            Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

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

STWiORB. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

            Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 

–         kruszywo, 

–         woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 

          Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 

a)    kruszywo naturalne lub sztuczne, 

b)   kruszywo z recyklingu, 

c)    połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z 

dokładnością ± 5% m/m. 

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 

  

Tablica 1.    Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych 

w warstwie podbudowy zasadniczej  

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik,  wsp. – 

współczynnik, roz. -rozdział 

Właściwość 

kruszywa 

Metoda 

badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy 

zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  

kategorii KR5 

Punkt 

PN-EN 

13242 

Wymagania 

  

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy 

plus zestaw 1)  
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 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 

933-1[5] 

  

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo 

drobne: kat. GF80,   kruszywo o ciągłym 

uziarnieniu: kat. GA75.    

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg 

rysunków 1÷3 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich 

  

PN-EN 

933-1 [5] 

  

4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i 

sita o pośrednich wymiarach D/1,4 ogólne 

granice wynoszą 20-70% przechodzącej 

masy i graniczne odchylenia od typowego 

uziarnienia deklarowanego przez 

producenta wynoszą ±15%) 

Tolerancje typowego uziarnienia 

kru- 

szywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 

933-1 [5] 

  

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent 

masy przechodzącej przez sito górne D: 

±5%, sito D/2: ±10%, sito 0,063 mm: 

±3%).Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 

kat. GTA20 (tj. procent masy 

przechodzącej przez sito górne D: ±5%, 

sito D/2: ±20%, sito 0,063 mm: ±4%) 

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości 

PN-EN 

933-3  [6] 

4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość 

wskaźnika płaskości wynosi ≤ 50)  

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

kształtu 

PN-EN 

933-4  [7] 

4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość 

wskaźnika kształtu wynosi ≤ 55) 

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych w 

kruszywie grubym 

PN-EN 

933-5 [8] 

4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych 

lub łamanych wynosi 90 do 100 %, a masa 

ziarn całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 

do 3 %) 

Zawartość pyłów w kruszywie 

grubym
*)

 

PN-EN 

933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej 

przez sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyłów
  
 w  kruszywie 

drobnym
*)

 

PN-EN    

933-1 [5]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej 

przez sito 0,063 mm jest > 22)  

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego 

PN-EN  

1097-2 [10]  

5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość 

współczynnika Los Angeles ≤ 40 
**)

) 

Odporność na ścieranie kruszywa 

grubego 

PN-EN   

1097-1 [9]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik 

mikro-Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 

1097-6, roz. 

7, 8 i 9  

[11] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 

1097-6, roz. 

7, 8 i 9 [11]  

5.5 i 

7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 

kat. WA242
***) 

 (tj. maksymalna wartość 

nasiąkliwości  ≤2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 

1744-1+A1 

[14]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 

  

Całkowita zawartość siarki PN-EN  

1744-1[14]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla 

stalowniczego 

PN-EN 

1744-1, roz. 

19.3 [14]   

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). 

Dotyczy żużla z klasycznego pieca 

tlenowego i elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielko- piecowym kawałkowym 

PN-EN 

1744-1, p. 

19.1 [14]   

6.4.2.2 Brak rozpadu 
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Rozpad żelazawy w żużlu 

wielkopieco- wym kawałkowym 

PN-EN 

1744-1, 

p.19.2[14]  

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 

1744-3 [15] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku 

do środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i 

plastik, mogących pogorszyć wyrób 

końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 

1367-3[13] 

i PN-EN 

1097-2 [10] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost 

współczynnika Los Angeles po gotowaniu 

> 8%) 

Mrozoodporność na frakcji kruszy- 

wa  8/16 mm   

PN-EN 

1367-1 [12] 

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 

(tj. zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4% masy), 

skały osadowe: kat. F10, kruszywa z 

recyklingu: kat. F10 (F25****) 

Skład materiałowy - Zał. C 

  

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 

pkt 

C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 

źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 

kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji 

niebezpiecznych nie przekracza wartości 

dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 

**)     Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem   KR5-KR6  dopuszcza  się jedynie 

kruszywa 

           charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35    

***)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 

****)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

            Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie 

na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
            Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a)    mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b)   układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

c)    walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 

d)   zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno 

dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
          Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1],  pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
            Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 
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            Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
               Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 

5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W 

przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 

informacji podanych w załącznikach. 

            Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

1.    roboty przygotowawcze,  

2.    projektowanie mieszanki, 

3.    odcinek próbny, 

4.    wbudowanie mieszanki, 

5.    roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
            Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub 

wskazań Inżyniera: 

–      ustalić lokalizację robót, 

–      przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 

–      usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 

–      wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 

–      zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

Można dodatkowo korzystać z STWiORB D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z 

STWiORB D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.  

5.4. PROJEKTOWANIE MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 
5.4.1. Postanowienia ogólne  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 

wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

            Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura 

projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych 

składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do 

wykonania podbudowy zasadniczej. 

            Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do 

podbudowy zasadniczej, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut 

wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz 

nierównomierności warunków wykonawczych. 

            Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 

jednakowych właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie 

wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać 

wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze 

składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 

            Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład  mieszanek, wzorując się na 

przykładach podanych w załączniku 1. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

            W warstwie podbudowy zasadniczej należy stosować mieszankę kruszyw 0/63 mm. 

            Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, 

odnośnie wrażliwości na mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu 

w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana wg PN-EN 

933-1 [5], powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w 

mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również 

spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 

0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [5] powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance 
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kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 

933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszywa powinny zawierać się w obszarze między krzywymi 

granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1. Na rysunku 1 pokazano również linią przerywaną 

obszar uziarnienia SDV, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez 

dostawcę/producenta.  

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem 

uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 

mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.   

  

 
Rys. 3.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm do warstw podbudowy 

zasadniczej 

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w 

ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić 

jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną 

przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka 

zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta 

uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 

Mieszanka 

niezwiązana, 

mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8 

  

            Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 

odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia 

zawarte w tablicy 3. 

 Tablica 3.    Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas 

badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszan-

ka, mm 
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 

[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 
  

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5   
min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 
               

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania wg 

tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie 
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wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej 

mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego. 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w 

trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora według  PN-EN 13286-2 [18], w granicach 

podanych w tablicy 4. 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej 

metodą Proctora  do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR 

należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

ISTOTNE CECHY ŚRODOWISKOWE  
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek 

z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają 

szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach 

kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z 

pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest 

to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach 

wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki.  

Wymagania wobec mieszanek 

W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa 

niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej. 

  

Tablica 4.    Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,   wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik 

  

Właściwość 

kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 

podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  

kategorii KR5 

Punkt 

PN-

EN 

13285 

Wymagania 

  

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawartość pyłów: 

Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 

powinna być ≤ 9%) 

Minimalna zawartość pyłów: 

Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 

Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D
*)

 

powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D
**)

 

powinien wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia poszczególnych partii – 

porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S) 

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia na sitach kontrolnych – 

różnice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 

piaskowy SE
***)

, co najmniej 

4.5 45 

Odporność na rozdrabnianie 

(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej 

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 

[9], kat. nie wyższa niż 

  Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 35) 

Odporność na ścieranie (dotyczy 

frakcji 10/14 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], 

kat. MDE 

  Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji   Kat. F4  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 4) 
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kruszywa 8/16 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12] 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96 h, co 

najmniej 

   ≥ 80 

Wodoprzepuszczalność mieszanki 

w warstwie odsączającej po 

zagęszczeniu metodą Proctora do 

wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; 

wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody Proctora 

  80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 

źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 
*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny 

niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna. 
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach 

dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg 

PN-EN 13286-2 [18]. 

5.5. ODCINEK PRÓBNY 
Można zrezygnować z wykonywania odcinka próbnego za zgodą Inżyniera pod warunkiem deklaracji 

Wykonawcy, iż stosowana przez niego technologia oraz materiały pozwolą zapewnić:  

1.      właściwy sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania, 

2.      właściwą grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 

3.      odpowiedniej liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia wykonywanej warstwy. 

5.6. PODŁOŻE POD PODBUDOWĘ ZASADNICZĄ 
            Podłożem pod podbudowę zasadniczą jest umocnione podłoże wykonane poprzez stablizację gruntu 

(cementem, MCE oraz z dodatkiem preparatu jonowymiennego) zgodnie z właściwą STWiORB oraz 

dokumentacją projektową. 

5.7. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA NA WARSTWĘ PODBUDOWY ZASADNICZEJ 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) 

stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 

Niedopuszczalne jest wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 

            Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek 

niezwiązanych, zgodnie z  WT-4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę 

należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] 

załącznik B. 

5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI KRUSZYWA  
            Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu 

korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. 

            Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, 

elektronicznie sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. 

Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

244 

 

            Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez 

mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

            Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków 

poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 

wyrównać lokalne wgłębienia. 

5.9. ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
            Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować 

aż do osiągnięcia wymaganego w STWiORB wskaźnika zagęszczenia. 

            Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i 

gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a 

następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw 

walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 

            Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 

            Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 

cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

5.10. UTRZYMANIE WYKONANEJ WARSTWY 
            Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

5.11. IMPREGNACJA PODBUDOWY ZASADNICZEJ 
            Jeśli nie przewiduje się układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy 

zasadniczej można, po zaakceptowaniu przez Inżyniera, zaimpregnować podbudowę zasadniczą asfaltem 

160/220 w ilości około 1,0 kg/m
2
, albo emulsją kationową z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilości 

około 5 kg/m
2
. 

5.12. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą 

prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

- uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

- usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), 

- wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości 

określone w tablicy 1 niniejszej STWiORB. 

            Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
            Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5.  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 

robót z dokumentacją projektową 
1 raz 

Wg pktu 5  
i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii kruszywa 

 i przy każdej zmianie 

kruszywa 
Wg tablicy 1 
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4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej 

działce roboczej   
Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 
6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 
7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 

piaskowy 
Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 
10 próbek  

na 10 000 m
2 

Jw. 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 
12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 
13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.12 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY ZASADNICZEJ 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki 

niezwiązanej podaje tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

  
Lp. 

Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 
  

Dopuszczalne odchyłki 
1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 
2 Równość podłużna Wg [21] Wg [21] 
3 Równość poprzeczna Wg [21] Wg [21] 
  
4 

  
Spadki poprzeczne 

*) 
  

10 razy na 1 km 
± 0,5% (dopuszczalna tolerancja 

od spadków projektowych) 
5 Rzędne wysokościowe Wg [21] Wg [21] 
6 Ukształtowanie osi w planie 

*) Co 100 m Przesunięcie od osi 

projektowanej ± 5 cm 
  
7 

  
Grubość warstwy 

w 3 punktach na działce 

roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m
2 

Różnice od grubości 

projektowanej ±10% 

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

głównych łuków poziomych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
            Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  

            Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1], pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
            Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m

2
) obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie mieszanki, 

- utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 

- przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
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- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

- roboty wykończeniowe, 

- odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB, 

specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
            Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 
1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

10.2. NORMY 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 
  

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 

– Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 
9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 
11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
12. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
13. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 
14. PN-EN 1744-1+A1 Badania chemicznych właściwości kruszyw . Część 1: Analiza chemiczna 
15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 
16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  
18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 

Proctora 
19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: 

Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, 

natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 
10.3. INNE DOKUMENTY 
20.         Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do 

stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 

102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

21.         Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 

poz. 430) 
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22.         Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych , Warszawa 2014 
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11. ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK 1 

PRZYKŁADOWE  MIESZANKI  KRUSZYW  Z  RECYKLINGU [20] 

1.1.  RODZAJE MIESZANEK KRUSZYW Z RECYKLINGU 
Ze względu na brak większych doświadczeń krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, podaje 

się składy mieszanek, odzwierciedlających praktyki stosowane w niektórych krajach, które mogą służyć jako 

wytyczne. Dopuszczalne są inne mieszanki, w tym również mieszanki o wysokim udziale standaryzowanego 

destruktu asfaltowego. 

Jako przykładowe podaje się następujące mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich składami: 

–         mieszanki z betonu przekruszonego, 

–         mieszanki z przekruszonego muru, 

–         mieszanki z przekruszonego betonu i muru, 

–         mieszanki z przekruszonych materiałów drogowych (w tym destruktu asfaltowego), 

–         popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych (w tym odpadów z gospodarstw domowych). 

1.2. METODA BADANIA 
            Masa próbki analitycznej niezbędna do wykonania oznaczenia składu mieszanki zależy od wymiaru 

największego ziarna w mieszance: 

a)    przy D ≤ 32 mm    masa próbki 4 000 g, 

b)   przy D > 32 mm    masa próbki 10 000 g. 

Zgodnie z PN-EN 933-1 [5] próbkę mieszanki należy przepłukać na sicie 8 mm, przy czym sito nie 

może być przeładowane. Pozostałość na sicie jest suszona do masy stałej i podawana jako „M”. 

Wymyte i wysuszone ziarna są sortowane metodą wizualną w następujące grupy: 

–         kruszywa z przekruszonej skały, 

–         kruszywa ze żwiru, 

–         beton i inne hydraulicznie związane mieszanki, 

–         żużel (łącznie z rodzajem żużla, jeżeli jest znany), 

–         cegły, mury i bloki betonowe, 

–         mur z cegły wapienno-piaskowej, 

–         kruszywa lekkie, 

–         destrukt asfaltowy, 

–         zanieczyszczenia organiczne – drewno, tworzywo sztuczne itp. 

Należy określić masę mi  każdej wydzielonej grupy i obliczyć jej procentową zawartość w całej masie 

mieszanki M, według poniższego wzoru, oraz podać tę wartość: 

                                                           100  ×  mi / M     [%(m/m)]. 

1.3. SKŁADY MIESZANEK KRUSZYW Z RECYKLINGU 
(Uwaga: Gęstość materiałów podana w tablicach jest gęstością ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, 

ustalana wg PN-EN 1097-6 [11]) 

Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego 

Składniki Zawartość, 

[%(m/m)] 
Główne składniki Przekruszony beton (o gęstości > 2,1 Mg/m

3
) i 

kruszywo (łącznie z żużlem) 
≥ 90 

Inne materiały ziarniste Przekruszony mur ≤ 10 
Destrukt asfaltowy ≤ 15 

Zanieczyszczenia Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 
Składniki organiczne ≤ 0,1 

Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru 

Składniki Zawartość, 

[%(m/m)] 
Główne składniki Przekruszony mur (gęstość > 1,6 Mg/m

3
), 

przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m
3
),   i 

kruszywo (łącznie z żużlem) 

≥ 80 

Inne materiały ziarniste Materiały ziarniste o gęstości < 1,6 Mg/m
3 ≤ 20 

Destrukt asfaltowy ≤ 5 
Zanieczyszczenia Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 
Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i muru 

Składniki Zawartość, 

[%(m/m)] 
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Główne składniki 
Przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m

3
) i 

kruszywo (łącznie z żużlem) 
≥ 50 

Inne materiały ziarniste 
Przekruszony mur ≤ 50 
Destrukt asfaltowy ≤ 5 
Materiały ziarniste o gęstości > 1,6 Mg/m

3 ≤ 10 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 
Składniki organiczne ≤ 0,1 

Tablica 1.4. Przekruszone materiały drogowe 

Składniki Zawartość, 

[%(m/m)] 

Główne składniki 

Materiały drogowe – łącznie z kruszonym betonem, 

niezwiązanymi kruszywami i przekruszone 

mieszanki kruszyw związane hydraulicznie 
≥ 90 

Destrukt asfaltowy ≤ 30 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 
Składniki organiczne ≤ 0,1 

Tablica 1.5. Popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych 

Składniki Zawartość grubego 

kruszywa [%(m/m)] 
Główne składniki Ziarniste substancje mineralne, łącznie ze szkłem, 

ceramiką, żużlem itp. 
≥ 90 

Inne składniki Żelazo i inne metale ≤ 5 
  
Zanieczyszczenia 

Składniki niespalone ≤ 6 
Składniki organiczne ≤ 5 
Popiół lotny ze spalania odpadów komunalnych 0 
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D-04.05.00  ULEPSZONE  PODŁOŻE  Z  GRUNTÓW    

STABILIZOWANYCH  SPOIWAMI   HYDRAULICZNYMI.  

WYMAGANIA  OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi przy budowie inwestycji pod 

nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i 

obejmują STWiORB: 

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w STWiORB 

wymienionych w pkt 1.3, dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża z gruntów 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiały stosowane podano w STWiORB wymienionych w pkt 1.3, dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

(cement). Dopuszcza się inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadające aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 

- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 

- ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 

- rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do 

rozsypywania spoiw, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudnodostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-

02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża 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. 

 Jeżeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to 

po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle 

linie krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 

odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie 

niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się 

pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

5.3. ODCINEK PRÓBNY 
 Jeżeli przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest 

właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

warstwy. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 

stosowane do wykonywania ulepszonego podłoża. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m
2
. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.4. UTRZYMANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
 Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotowe  ulepszone podłoże 

do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża  

uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz 

mróz. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 

jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 

nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.5. PIELĘGNACJA WARSTWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI 
 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

- skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m
2
, 

- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 

szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 

czasie co najmniej 7 dni. 
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 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 

pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

5.6. POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacjach dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi, które obejmują: 

1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i gruntów  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania  ulepszonego podłoża 

stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna 

liczba badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

lub 

ulepszonego 

podłoża 

przypadająca 

na jedno 

badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 

  

3 Rozdrobnienie gruntu 
1)

 2 600 m
2
 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 
2)

   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m
2
 

7 Wytrzymałość na ściskanie 

7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 

 

6 próbek 

 

 

 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi 6 próbek 400 m
2
 

 90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowanym 3 próbki  

8 Mrozoodporność 
3)

 przy projektowaniu i w 

przypadkach wątpliwych 

 

9 

10 

11 

12 

Badanie spoiwa: 

cementu, 

wapna, 

popiołów lotnych, 

żużla granulowanego 

 

przy projektowaniu składu 

mieszanki i przy każdej 

zmianie 

13 Badanie wody dla każdego wątpliwego 

źródła 

 

14 

 

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej 

zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 
4)

 w przypadkach wątpliwych 

i na zlecenie Inżyniera 

Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 
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Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

 Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 

gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących ulepszonego podłoża. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu ze spoiwami 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 

mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 

 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 

równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

 Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 

mieszanki. 

 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 

ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była 

równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 

oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 

6.3.7. Grubość ulepszonego podłoża 

 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  1 cm. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki 

do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki 

w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów 

stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. 

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB 

dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża. 

6.3.9. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych 

cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących 

poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża. 

6.3.10. Badanie spoiwa 

 Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane w STWiORB 

dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża. 

6.3.11. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008 [13]. 

6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

 Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. 

Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących poszczególnych 

rodzajów ulepszonego podłoża. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

ULEPSZONEGO PODŁOŻA STABILIZOWANEGO SPOIWAMI 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża stabilizowanego 

spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

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 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 

7 Grubość podbudowy i ulepszonego 

podłoża 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 

na 2000 m
2
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoża 

 Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość ulepszonego podłoża 

 Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 [22].  

 Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności nie powinny  przekraczać: 

-  15 mm dla ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 

 Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

 Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość ulepszonego podłoża 

 Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI ULEPSZONEGO 

PODŁOŻA 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 

 Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i 

ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt 

Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub 

ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie 

nowej mieszanki. 

 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 

wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona 

na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt 

Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża 

 Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w STWiORB dla 

ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 

odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest  m

2
 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

obejmuje: 

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 spulchnienie gruntu, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

 dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 

 wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 

 zagęszczenie warstwy, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

  4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

  7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

  8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 

  9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

12. PN-B-30020 Wapno 

13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych 

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej 

popiołów lotnych z węgla kamiennego 

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi 

popiołami lotnymi. 
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10.2. INNE DOKUMENTY 
Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego” 

Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 

1979 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 2014. 
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D-04.05.01  ULEPSZONE  PODŁOŻE  Z  GRUNTU   

STABILIZOWANEGO   CEMENTEM 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa 

obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17]. 

 Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów 

zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych [29]. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również 

dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 

ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.3. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 

podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. CEMENT 
 Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [11], portlandzki z dodatkami wg 

PN-EN 197-1 [11] lub hutniczy wg PN-EN 197-1 [11]. 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 [11] 

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

 

16 

 - cement hutniczy 16 

 - cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 

60 

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 

 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-3+A1 [1]. 

 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 

 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 

stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
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2.3. GRUNTY 
 Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 

badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 

 Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty 

spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

 Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 

wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 

wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17] 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niż: 

ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyżej 

ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyżej 

cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniżej 

 

100 

85 

50 

20 

 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż: 

2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            

% (m/m), nie więcej niż: 

1 PN-EN 1744-

1+A1[6] 

 

 Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 

uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 

 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 

stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, 

umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

 Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o: 

- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 

- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 

- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 

 Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości 

na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.5. WODA 
 Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 

przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 

ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic 

potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.6. DODATKI ULEPSZAJĄCE 
 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 

ulepszające: 

- wapno wg PN-EN 459-1 [12], 

- popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 

 Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.7. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 
 W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu 

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
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Tablica 4. Wymagania dla gruntów stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw ulepszonego 

podłoża 

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 

mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porności 

2 Górna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 lub górna część 

warstwy ulepszenia słabego podłoża z 

gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych 

 

od 1,0 

do 1,6 

 

od 1,5 

do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego w przypadku 

posadowienia konstrukcji nawierzchni na 

podłożu z gruntów wątpliwych 

i wysadzinowych 

 

- 

 

od 0,5 

do 1,5 

 

0,6 

 

3. SPRZĘT 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże 

z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 

możliwy spadek temperatury poniżej 5
o
C w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.4. SKŁAD MIESZANKI CEMENTOWO-GRUNTOWEJ 
 Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki 

dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak 

najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla ulepszonego podłoża 

 

Lp. 

 

Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w 

stosunku do masy suchego gruntu  

 ruchu ulepszone  podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 8 

2 KR 1 10 

 

 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 

gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

5.5. STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA NA MIEJSCU 
 Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 

wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 

 Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 

ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających 

równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające 

rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
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 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 

wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 

 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, 

np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w 

tejże recepcie. 

 Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 

recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek 

cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 

głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 

wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania 

gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  

 Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 

mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie 

dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 

 Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien 

być dłuższy od 2 godzin. 

 Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych 

w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć 

równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia 

prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 

odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 

przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 

5.6. STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH 
 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do 

wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 

mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 

prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 

jednorodność mieszanki. 

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 

wartości. 

 Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 

Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. 

 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 

podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, 

w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 

zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po 

wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.7. GRUBOŚĆ WARSTWY 
 Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem nie powinna przekraczać: 

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 

- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

 Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy 

wykonywać w dwóch warstwach. 

 Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 

warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące 

wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w 

mieszarkach stacjonarnych. 

5.8. ZAGĘSZCZANIE 
 Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 

gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
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 Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 

zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 

wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej 

warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 

muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z 

cementem. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 

BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17]. 

 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 

muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 

odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.9. SPOINY ROBOCZE 
 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 

całej szerokości. 

 Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 

pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w 

ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą 

należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu 

działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 

pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 

przekracza 60 minut. 

 Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 

powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 

poprzecznej. 

5.10. PIELĘGNACJA WARSTWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
 Zasady pielęgnacji warstwy gruntu stabilizowanego cementem podano w STWiORB D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.11. ODCINEK PRÓBNY 
 O ile istnieje konieczność, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami 

określonymi w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.12. UTRZYMANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
 Ulepszone podłoże powinno być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w 

STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 

podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów zgodnie z 

ustaleniami STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w STWiORB D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
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6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
 Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża podano w STWiORB D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne”  pkt 6.4. 

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI ULEPSZONEGO 

PODŁOŻA 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża podano w STWiORB 

D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Zasady odbioru robót podano w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i 

ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  

pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy i przepisy związane podano w STWiORB D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10. 
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D - 04.06.01  PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 

ZWIĄZANEJ CEMENTEM C8/10 
1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z 

mieszanki związanej cementem przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w zakresie 

realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy 

zasadniczej pod nawierzchnię z betonu cementowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe zgodnie z WT-5 2010. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB D-M-00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. CEMENT 
Cement stosowany do mieszanki podbudowy zasadniczej  z mieszanki związanej cementem, powinien być 

cementem klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-EN 197-1:2012.   

2.3. KRUSZYWA 
Przydatność kruszyw przeznaczonych do podbudowy zasadniczej należy ocenić na podstawie wyników badań 

laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-EN 13242+A1:2010. 

Do wykonania podbudowy z mieszanki związanej cementem,  należy stosować kruszywa spełniające 

wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanki z cementem wg WT-5 

 

Lp. Właściwości Wymagania 
Odniesienie do PN-EN 

13242:2010 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 

GC80/20 

GF80 

GA75 

Tabl. 2 

2 Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 1097-

2 

LA50 Tabl. 9 

 Kształt kruszywa grubego- 

maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości wg PN-EN 933-3 lub 

FI50 

lub 

SI50 

Tabl.5. 

Tab. 6 
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Kształt kruszywa grubego- 

maksymalne wartości wskaźnika 

kształtu wg PN-EN 933-4 

3 Siarczany rozpuszczalne w kwasie 

wg PN-EN 1744-1 

-Kruszywo kam. AS0,2 

-żużel kawałkowy wielkopiecowy: 

AS1,0 

Tabl.12 

4 Całkowita zawartość siarki wg PN-

EN 1744-1 

-Kruszywo kam.: SNR 

-Żużel kawałkowy 

wielkopiecowy:S2 

Tabl. 13 

5 Stałość objętości żużla 

stalowniczego wg PN-EN 1744-

1:1998 rozdział 19.3 

V5 Tabl. 14 

6 Rozpad żelazawy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym wg 

PN-EN 1755-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu 

7 Składniki rozpuszczalne w wodzie 

wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych 

przepisów 

8 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 

9 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-

EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 
SBLA 

10 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7 (jeśli kruszywo nie spełni 

warunku WA242, to należy zbadać 

jego mrozoodporność wg p. 7.3.3 

tablicy 1) 

WA242 

11 Mrozoodporność na kruszywa frakcji 

8/16 wg PN-EN 1367-1 (Badanie 

wykonywane tylko w przypadku, 

gdy nasiąkliwość kruszywa 

przekracza WA242) 

F4 

 

12 Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występują w 

źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

2.4. WODA 
Woda stosowana do podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem i ewentualnie do pielęgnacji 

wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu 

jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 

ściskanie próbek wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność 

wody do mieszanek z cementem. 

2.5. MIESZANKA KRUSZYW  
Należy stosować mieszanki kruszyw o uziarnieniu mieszczącym się w krzywych granicznych dla kruszyw: 

0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5 określonych w WT-5 2010 

2.6. MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość wg PN-EN 13286-41, 

powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla mieszanek stabilizowanych cementem dla podbudowy  

 

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Klasa wytrzymałości 
Wskaźnik 

mrozoodporności po 28 dniach 

1 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 

związanej cementem   
C8/10 nie wyższa niż 20 MPa ≥0,7 

 

Tablica 3. Minimalna zawartość cementu w mieszance cementowo-kruszywowej wg PN-EN 14227-1:2007 
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Lp. 
Maksymalny nominalny 

wymiar kruszywa, mm 

Minimalna zawartość spoiwa 

% m/m 

1 >8,0 do 31,5 3 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości podbudowy z 

mieszanki związanej cementem zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

— mieszarek stacjonarnych, 

— układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

— walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

— zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudnodostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem, nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać rozkładania mieszanki, jeżeli prognozy 

meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5
o
C w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania warstwy 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 Inspektora Nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Jeżeli warstwa ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu 

prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji 

projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy w stanie niezagęszczonym. 

Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 

oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

5.4. MIESZANIE W MIESZARKACH STACJONARNYCH 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 

recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 

mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 

ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby 

zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ±2% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 

układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych 

i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 
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uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 

technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po 

wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.5. ZAGĘSZCZANIE 
Zagęszczanie warstwy mieszanki podbudowy zasadniczej związanej cementem, należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w STWiORB. 

Zagęszczanie warstwy mieszanki podbudowy zasadniczej związanej cementem o przekroju daszkowym 

powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę 

osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 

położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 

krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą 

być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki w celu określenia max. 

gęstości objętościowej a parametr ten wykorzystywać z recepty mieszanki. Ewentualnie parametr ten 

„pozyskiwać” opcjonalnie. ponieważ wykonanie w/w badania w odległym od miejsca pobrania próbki 

laboratorium może okazać się niemożliwe. 

Jakość warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem, oceniać na podstawie pomiaru 

zagęszczenia metodą wskaźnika zagęszczenia (Is) lub wskaźnika odkształcenia (Io) i badań wytrzymałości na 

ściskanie próbek mieszanki związanej cementem. Określenie zagęszczenia metodą Io należy wykonać wg PN-

S-02205: 1998 (zał. B) jak dla ulepszonego podłoża, jednak z zaznaczeniem, że bezpośrednio po rozłożeniu i 

zagęszczeniu mieszanki. Wymagane wielkości charakterystyczne w przypadku określania: 

Is ≥ 1,00  

Io ≤ 2,2 

 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych 

i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą 

być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 

składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.6. SPOINY ROBOCZE 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 

szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 

należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w 

ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą 

należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu 

działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 

pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 

przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być 

względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.7. PIELĘGNACJA WARSTWY MIESZANKI PODBUDOWY ZASADNICZEJ ZWIĄZANEJ 

CEMENTEM 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 

co najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 

czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji 

mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po 

tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru.  
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5.8. UTRZYMANIE WARSTWY MIESZANKI PODBUDOWY ZASADNICZEJ ZWIĄZANEJ 

CEMENTEM 
Ulepszoną warstwę mieszanki podbudowy zasadniczej związanej cementem po wykonaniu, a przed ułożeniem 

następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 

zgodą Inspektora Nadzoru, gotową warstwy mieszanki podbudowy zasadniczej związanej cementem do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonych wskutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 

wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy. 

Warstwa mieszanki podbudowy zasadniczej związanej cementem, powinna być przykryta przed zimą warstwą 

nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.9. ODCINEK PRÓBNY 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania mieszanki kruszywa z 

cementem jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m
2
. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 

przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić receptę na mieszankę związaną cementem, 

wraz z raportami wszystkich niezbędnych badań. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy podbudowy zasadniczej 

związanej cementem podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość badań i pomiarów 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa  

1 

 

3000 m2 

 
2 Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwem 

3 Zagęszczenie warstwy 

4 Grubość warstwy    

5 Wytrzymałość na ściskanie 

-po  28-dniach 
3 próbki Działka robocza 

6 Mrozoodporność  przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszyw  

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek. Uziarnienie mieszanki kruszyw  powinno mieścić się w 

krzywych granicznych dla nominalnego uziarnienia zgodnie z WT-5 2010. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 
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Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 

mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Metody oznaczania i wymagane wielkości zgodnie z p. 5.5 niniejszej STWiORB 

6.3.5. Grubość podbudowy zasadniczej związanej cementem 

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  1 cm. 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach, których sposób formowania, pielęgnacji i badania opisano 

w WT-5 2010. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed 

jej zagęszczeniem lub ze środków transportu. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tabeli 2 

.6.3.7. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 

zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli 2. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 5. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy zasadniczej z mieszanki 

związanej cementem 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

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 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy  w 2 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

200 m
b
 

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

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 2-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać15 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 

tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

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

6.4.7. Grubość podbudowy  
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż + 10% -15%,: 

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY 

ZASADNICZEJ Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem  
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych 

przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana 

na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

269 

 

o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć 

podbudowę  przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej 

mieszanki. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę ulepszonego 

podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy 

o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 

wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

6.5.3.1. Wytrzymałość za niska 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w niniejszym  STWiORB, to 

warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na 

koszt Wykonawcy. 

6.5.3.2. Wytrzymałość za wysoka 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie większa od górnej granicy dopuszczalnej w tablicy 2, to warstwa 

wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach lub Wykonawca 

zaproponuje zastosowanie technologii przeciwspękaniowej podlegającej zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Naprawy zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 7 „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

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

8.2. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WAD I USTEREK  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.  

Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DM. 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
 

 PN-EN-197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 1008:2004  

 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne – Wymagania i badania 

 BN-77/8931-12 

PN-EN13242+A1:2010 

PN-EN13286-41:2005 

PN-EN13286-2:2010 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 41: 

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych 

spoiwem hydraulicznym 

Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań 

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą 

Proktora 

 

10.2. INNE DOKUMENTY 
WT-5 2010  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych  
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D-04.06.01B PODBUDOWA  Z  BETONU  CEMENTOWEGO 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu 

cementowego przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423’’ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną dróg i ulic o ruchu 

ciężkim oraz podbudów pod nawierzchnię parkingów, placów postojowych itp. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 

osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu B 15 (lub wyjątkowo wyższej), stanowi 

fragment nośnej części nawierzchni, służący do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R b
G

= 15 MPa), określający 

wytrzymałość gwarantowaną betonu (R b
G

). 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 

zagęszczeniem. 

1.4.5. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca 

tylko kurczenie się płyt. 

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 

poprzecznego. 

1.4.7. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 

dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 

przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych jedno- lub dwuskładnikowych, 

zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na 

zimno. 

Wkładki uszczelniające do szczelin - elastyczne profile zamknięte lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa 

sztucznego, wciskane w szczelinę w celu jej uszczelnienia. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca grunty niespoiste, określona wg wzoru U = d60 : d10, 

gdzie d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 - średnica oczek sita, przez które 

przechodzi 10% gruntu. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB   

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

Cement 

 Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom PN-EN 

197-1:2002 [5] klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Kruszywo 
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 Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne naturalne, grys z 

otoczaków lub surowca skalnego, kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego oraz mieszanki tych 

kruszyw. 

 Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby 

mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

 Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w PN-S-96014:1997 [7]. 

Woda 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody określonej w 

PN-S-96014:1997 [7]. 

 Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Domieszki do betonu 

 W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki 

betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki według PN-EN 934-

2+A1:2012 [6]. 

 Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać badanie 

zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym. 

2.2.6. Zalewa drogowa lub wkładki uszczelniające w szczelinach 

 Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 

wbudowywane na gorąco lub na zimno, względnie wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną 

IBDiM. 

Stal zbrojeniowa 

 W przypadku przewidywania zbrojenia płyt betonowych, stal zbrojeniowa powinna odpowiadać 

wymaganiom określonym w PN-S-96014:1997 [7]. 

Materiały do pielęgnacji podbudowy 

 Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować: 

- preparaty powłokowe, 

- folie z tworzyw sztucznych. 

 Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub 

warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym 

przez zraszanie wodą. 

Beton 

 Zawartość cementu w 1 m
3
 zagęszczonej  mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 250 kg. 

 Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna. 

 W podbudowie należy stosować beton o wytrzymałości odpowiadającej klasie B 15. W przypadkach 

szczególnych dopuszcza się stosowanie betonu o klasie wyższej. 

 Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m). 

 Średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [7], 

nie powinna być mniejsza niż 80% wartości średniej wytrzymałości próbek niezamrażanych. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej 

wielkości betoniarek, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, 

- układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

- mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

- walców wibracyjnych, zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych, m.in. do zagęszczania 

w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1]  pkt 4. 
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4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Materiały sypkie, stal, domieszki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 Masy zalewowe, wkładki uszczelniające, materiały do pielęgnacji należy dostarczać zgodnie z 

warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

- roboty przygotowawcze,  

- wykonanie podbudowy, 

- pielęgnację podbudowy, 

- roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
5.3.1. Wstępne roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań 

Inżyniera: 

- ustalić lokalizację terenu robót, 

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.. 

 Zaleca się korzystanie z ustaleń STWiORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót przygotowawczych 

Przygotowanie podłoża 

 Grunty na podłoże powinny być jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 

ujemnymi skutkami przemarzania. 

 Koryto pod podbudowę należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowej, zgodnie z 

wymaganiami STWiORB D-04.01.01 [4]. 

 Ewentualne wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom STWiORB D-02.00.00 

[3]. 

 Rzędne podłoża nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych projektowanych, odchyleń większych niż  

 2 cm. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić (wg PN-S-96014:1997 [7]): 

w górnej warstwie do głębokości 20 cm - co najmniej 103% zagęszczania uzyskanego w laboratorium metodą 

I lub II, 

w warstwie niższej do głębokości 50 cm - co najmniej 100% zagęszczenia uzyskanego jak wyżej, 

w nasypach wyższych niż 50 cm: w warstwie dolnej poniżej 50 cm - co najmniej 95% zagęszczenia 

uzyskanego jak wyżej. 

5.4. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Projektowanie mieszanki betonowej 

 Ustalenie składu mieszanki betonowej powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-96014:1997 [7] oraz 

punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji. 

 Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia 

właściwości mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia gęstości. 

Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5˚C do 

25˚C. Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej 25˚C pod warunkiem 

nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyżej 30˚C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze 

poniżej 5˚C dopuszcza się pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie 

temperatury mieszanki betonowej powyżej 5˚C przez okres co najmniej 3 dni. 

 Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w 

wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
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 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

Wbudowanie mieszanki betonowej 

 Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowę należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej 

jednorodności. 

 Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu małych robót, w tym 

o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

 Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po 

prowadnicach. Prowadnice powinny być tak skonstruowane, aby spełniały równocześnie rolę deskowań i 

dlatego od strony wewnętrznej powinny być zabezpieczone przed przyczepnością betonu (np. natłuszczone 

olejem mineralnym). Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich 

przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszanką betonową 

muszą być gładkie, czyste i pozbawione resztek stwardniałego betonu. 

 Ustawienie prowadnic winno być takie, aby zapewniało uzyskanie przez podbudowę wymaganej 

niwelety, spadków podłużnych i poprzecznych. 

 Zdjęcie prowadnic może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 36 godzin od zakończenia 

betonowania płyt w temperaturze otoczenia powyżej 10
o
C, a przy temperaturze otoczenia niższej - nie 

wcześniej niż po upływie 48 godzin. Prowadnice powinny być zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej 

podbudowy. 

 Przy stosowaniu deskowania ślizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej 

dokonuje się układarką mechaniczną, która przesuwając się formuje płytę podbudowy, ograniczając ją z boku 

deskowaniem ślizgowym, bez stosowania prowadnic. 

Zbrojenie płyt 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje zbrojenie płyt w przypadkach spodziewanych 

nierównomiernych osiadań podłoża (np. na nasypach przy mostach, wiaduktach, nad przepustami lub 

wykopami kanalizacyjnymi), to rozmieszczenie, długości, średnice i rodzaje stali powinny być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i punktu 2.2.7 niniejszej specyfikacji. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej 

 Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie należy stosować odpowiednie mechaniczne 

urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie. 

 Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube ziarna 

kruszywa powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio pod powierzchnią. 

Szczeliny 

 Szczeliny powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, dzieląc podbudowę na płyty 

kwadratowe lub prostokątne. Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek długości płyt do 

ich szerokości nie powinien być większy niż 1,5 : 1. 

 W podbudowie wykonuje się tylko szczeliny skurczowe pełne i pozorne.  

 Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty w miejscach ustalonych w 

dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między odcinkami 

betonowania, jeśli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż 1 godzinę. 

 Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 

piłami mechanicznymi do głębokości 1/3  1/4 grubości płyty. 

 Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń podbudowy z 

elementami infrastruktury drogowej (krawężniki, studzienki, korytka itp.). 

5.5. PIELĘGNACJA PODBUDOWY 
 Bezpośrednio po zagęszczeniu  należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody przez 

pokrycie jego powierzchni materiałami według punktu 2.2.8. Należy to wykonać przed upływem 90 min od 

chwili zakończenia zagęszczania. 

 W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy temperatura 

powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 

 Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

5.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, 

krawężników itp., 

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
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- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

5.7. ZASADY UKŁADANIA NA PODBUDOWIE Z BETONU CEMENTOWEGO NASTĘPNEJ 

WARSTWY NAWIERZCHNI 
 Następną warstwę nawierzchni można układać po osiągnięciu przez beton podbudowy co najmniej 

60% projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niż po siedmiu dniach twardnienia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT I BADANIA ODBIORCZE 
    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 2 3 4 

1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie 

materiałów, ustalenie składu mieszanki 

raz na etapie projek-

towania składu mie-

szanki i przy każdej 

zmianie materiału 

wg pktu 2 i 5 

2 Badania w czasie robót 

rzędne podłoża gruntowego 

 

na 0,1 długości 

odbieranego odcinka 

 

wg 5.3.2 

 zagęszczenie podłoża gruntowego w 3 przekrojach na 

każdej działce 

roboczej 

wg 5.3.2 

 konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie 

zmiany roboczej 

wg 2.2.9 

 wytrzymałość betonu na ściskanie raz dziennie wg 2.2.9 

 zgodność ułożenia zbrojenia 1/5 liczby płyt wg dokumentacji 

projektowej 

3 Badania odbiorcze po wykonaniu 

podbudowy 

grubość podbudowy 

 

raz na każde 2000 m 

długości odbieranego 

odcinka 

odchyłka grubości 

 1 cm, 

nasiąkliwość wg PN-S-

96014:1997 [10] i pktu 

2.2.9  nasiąkliwość betonu w podbudowie 

 mrozoodporność betonu w podbudowie na próbkach badanej 

nasiąkliwości 

wg PN-S-96014 

:1997 [10] 

 szerokość podbudowy 10 razy na 1 km odchyłka szerokości  5 

cm 

 równość w przekroju poprzecznym 10 razy na 1 km i w 

punktach głównych 

łuków poziomych 

prześwity między łatą a 

powierzchnią 

≤ 12 mm 

 spadki poprzeczne jw. odchylenia  0,5% 

spadków 

zaprojektowanych 

 rzędne wysokościowe podbudowy na 0,1 długości 

odbieranego odcinka 

podbudowy 

odchylenie  10 mm od 

rzędnych 

zaprojektowanych 

 równość podbudowy w profilu 

podłużnym (badania planografem lub 

łatą 4-metrową) 

w dziesięciu miejscach 

na każde 1000 m 

długości odcinka 

nierówności 

≤ 12 mm 

 wytrzymałość betonu w podbudowie w trzech losowo wg PN-S-96014 
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(metodą nieniszczącą lub na próbkach 

wyciętych) 

wybranych miejscach 

na każdym kilometrze 

:1997 [10] 

 ukształtowanie osi w planie co 25 m i punktach 

głównych łuku dla 

autostrad i dróg eks-

presowych i co 100 m 

dla pozostałych dróg 

odchylenie od osi 

zaprojektowanej 

≤ 3 cm dla auto-strad i 

dróg eks-presowych i 5 

cm dla pozostałych dróg 

 rozmieszczenie i wypełnienie szczelin w dwóch miejscach 

losowo wybranych na 

każde 2000 m 

długości odcinka 

oględziny zgodności z 

dokumentacją 

projektową 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 uszczelnienie czaszy folią, 

 wykonanie podbudowy z betonu cementowego według wymagań specyfikacji technicznej, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

  3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

  4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

10.2. POLSKIE NORMY 
  5. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
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  6. PN-EN 934-2+A1: 2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

  7. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

10.3. INNE DOKUMENTY 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP , Warszawa 2014 
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D-04.07.01A  PODBUDOWA  Z  BETONU ASFALTOWEGO  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z 

betonu asfaltowego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [71] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W 

przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [71] wg PN-EN 13108-21 

[54]. 

  

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D

1)
,  mm 

KR 5 AC22P 
1)

 Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance - patrz punkt 1.4.4. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku 

warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 

nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 

określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [72]. (KR 5). 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 

sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 

Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości jako materiał 

składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku 

frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z 

płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji. 

1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_P    beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 

PMB    polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade) 

D          górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d          dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
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C          kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD    właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać), 

TBR     do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 

jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI       (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

MOP   miejsce obsługi podróżnych, 

ZKP zakładowa kontrola produkcji 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY STOSOWANE DO BETONU ASFALTOWEGO DO WARSTWY PODBUDOWY 
Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy w zależności od 

kategorii ruchu podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Materiały  do warstwy podbudowy  z betonu asfaltowego 

Materiał 
Kategoria ruchu 

KR5 

Mieszanka mineralno-

asfaltowa o wymiarze D, [mm] 

22 

Granulat asfaltowy GRA o 

wymiarze U, [mm] 

31,5 

Lepiszcze asfaltowe 35/50 

Kruszywa mineralne Tabele 6-10 wg WT1-2014[70] 

 

2.3. LEPISZCZA ASFALTOWE 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23]. 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23] 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 35÷50 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21] 50÷58 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN ISO 2592 [68] 240 

4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 [24] 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-1 [28] 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [20] 53 

7 Temperatura mięknienia po 

starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 52 

8 Wzrost temp. mięknienia po 

starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 8 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura łamliwości 

Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [25] -5 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[23] Brak wymagań 

11 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596[27] Brak wymagań 

12 Lepkość kinematyczna w 

135°C 

mm
2
/s PN-EN 12595[26] Brak wymagań 
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 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 

grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 

grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 

w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni - 190°C, 

W celu ograniczenia ilości emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania 

składników i poprawienia urabialności mma dopuszcza się zastosowanie asfaltu spienionego.  

2.4. KRUSZYWO  
 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49] 

i WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. W mieszance 

mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego w 

proporcji - kruszywo łamanege do niełamanego co najmniej 50/50. 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy stosować kruszywa ze skał magmowych, 

metamorficznych lub osadowych. 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej nie należy stosować kruszyw sztucznych, organicznych oraz 

kruszonych żwirów i piasków.  

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [70],  wg tablic poniżej. 

a) Kruszywo grube do podbudowy z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy  z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa 

KR5 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5]; 

kategoria nie niższa niż: 

GC85/20 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż według kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [5]; 

kategoria nie wyższa niż: 
f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] 

lub według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie 

wyższa niż: 

FI30 lub SI30 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 

według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 

niż: 

C50/30 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie 

według normy PN-EN 1097-2 [12], badana na 

kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 

kategoria nie wyższa niż: 

 

LA40 

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

 

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

 

9 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [18], 

badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; 

kategoria nie wyższa niż: 

 

F4 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  

PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 
SBLA 

11 
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

 

deklarowany przez producenta 

 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-

EN 1744-1+A1 [22], p. 14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 

mLPC 0,1 

13 Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powie-trzem według PN-EN 

1744-1+A1 [22],       p. 19.1: 

wymagana odporność 

 

14 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 

wymagana odporność 
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1744-1+A1 [22], p. 19.2: 

15 Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego według PN-EN 1744-1+A1 

[22] p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

 

V6,5 

 

b) Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do podbudowy  z betonu asfaltowego  

powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7 . 

Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 

podbudowy  z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa 

KR5 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5], 

wymagana kategoria: 
GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 

większe niż, według kategorii: 

GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], 

kategoria nie wyższa niż: 
3 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; 

kategoria nie wyższa niż: 
MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-

EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa 

niż: 

EcsDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdz. 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdz. 7, 8 lub 9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-

EN 1744-1+A1 [22], p. 14.2, kategoria nie 

wyższa niż: 

mLPC0,1 

 

c) Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do podbudowy  z betonu asfaltowego  

powinno spełniać wymagania podane w tablicy  8 . 

Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 

podbudowy  z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa 

KR5 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5], 

wymagana kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe 

niż według kategorii: 

GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], 

kategoria nie wyższa niż: 
16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9+A1 [10]; 

kategoria nie wyższa niż: 
MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-

EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa 

niż: 

ECS30 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdz. 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdz. 7, 8 lub 9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-

EN 1744-1+A1 [22], p. 14.2, kategoria nie 

wyższa niż: 

mLPC0,1 

 

d) Kruszywo o ciągłym uziarnieniu  do podbudowy  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania 

podane w tablicy  9 . 

Tablica 9. Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu do podbudowy  z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa 

KR5 
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1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5]; 

kategoria nie niższa niż: 

GA85 

2 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5]; 

kategoria nie wyższa niż: 

f16 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-9+A1 

[10]; kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3[6] lub 

według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie 

wyższa niż: 

FI30 lub SI30 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 

według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 

niż: 

C50/30 

6 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 

normy PN-EN 1097-2 [12], badana na 

kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 

kategoria nie wyższa niż: 

 

LA40 

7 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

 

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

 

9 
Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 [13] 

deklarowana przez producenta 

 

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [18], 

badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; 

kategoria nie wyższa niż: 

 

F4 

11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  

PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 
SBLA 

12 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 

0/2 wydzielonego z kruszywa o drobnym 

uziarnieniu wg PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, 

kategoria nie niższa niż: 

 

ECS30 

13 
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

 

deklarowany przez producenta 

 

14 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 

1744-1+A1 [22], p. 14.2; kategoria nie wyższa 

niż: 

mLPC 0,1 

15 Rozpad krzemianowy żużla wielkopie-

cowego chłodzonego powietrzem według PN-

EN 1744-1+A1 [22], p. 19.1: 

 

wymagana odporność 

 

16 Rozpad żelazowy żużla wielkopie-cowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 

1744-1+A1 [22], p. 19.2: 

 

wymagana odporność 

 

17 Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego według PN-EN 1744-1+A1 

[22], p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V6,5 

 

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie kruszywa o ciągłym uziarnieniu jako jeden ze składników mieszanki 

mineralnej; nie dopuszcza się, aby kruszywo o ciągłym uziarnieniu stanowiło 100% zaprojektowanej 

mieszanki mineralnej. 

e) Do podbudowy z betonu asfaltowego  należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 

10. 

Tablica 10. Wymagane właściwości wypełniacza*) do podbudowy  z betonu asfaltowego 

 

Właściwości kruszywa 
KR5 
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Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 24 w PN-

EN 13043 [49] 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wyższa 

niż: 
1 % (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [17] deklarowana przez 

producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 

według PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria: 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 

[55], wymagana kategoria: 
R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1+A1 

[22], kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-

EN 196-2 [2], kategoria nie niższa niż: 
CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria: 
KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [56], 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z 

pkt.5 PN-EN 13043 [49]. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby 

kategoria zawartości CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70.  

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska 

musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 

wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.5. ŚRODEK ADHEZYJNY 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 

mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary 

kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11 [37], metoda C wynosiła co 

najmniej 80%. 

 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

określonych przez producenta. 

2.6. GRANULAT ASFALTOWY 
2.6.1. Właściwości granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 11. 

Tablica 11. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego 

Wymagania Podbudowa  

Zawartość minerałów obcych Kategoria FM1/01 

Właściwości lepiszcza 

odzyskanego w granulacie 

asfaltowym
a) 

PIK Kategoria S70 

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa 

niż 70°C. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie mogą 

przekraczać 77°C 

Pen. Kategoria P15 

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm. 

Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10x0,1 

mm 

Jednorodność Wg tablicy 13 

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury 

mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny 

właściwości lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2. normy PN-EN 13108-8 [52] 

Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [47],  

powinna spełniać wymagania podane w tablicy 12.  

Tablica 12. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym 

Materiały obce
a) 

Kategoria 

Grupa 1 Grupa 2 PM 
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[%(m/m)] [%(m/m)] 

<1 <0,1 PM1/0,1 

<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a)materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pkt.4.1. normy PN-EN 13108-8[52] 

 

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od wymiaru D 

mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego 

asfaltu należy, zgodnie z PN-EN 13108-1[50], załącznik a, pkt A.3,  stosować następujące równanie: 

TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2 

w którym: 

TPiKmix  - temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem 

granulatu asfaltowego, [°C], 

TPiK1       -  temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 

TPiK2        -  średnia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 

a i b       - udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1 

2.6.2. Jednorodność granulatu asfaltowego  

Jednorodność granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu procentowego 

udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu 

wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego. 

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości 

przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza 

się, dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t], zaokrąglając w górę do pełnej liczby. 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asfaltowego podano w 

tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości 

 

 

Właściwość 

Dopuszczalny rozstęp wyników badań (Troż) partii 

granulatu asfaltowego do zastosowania w 

mieszance mineralno-asfaltowej przeznaczonej do 

warstwy podbudowy 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)] 1,2 

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)] 10,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm  [%(m/m)] 18,0 

2.6.3. Deklarowanie właściwości w granulatu asfaltowego  

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować: 

– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 22 S, droga DW 423), nie dopuszcza 

się do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować, 

– rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie, 

– typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnią temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego, 

– maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d. 

Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania określone dla kruszywa 

w danej mieszance mineralno-asfaltowej.  

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na 

podstawie udokumentowanego wcześniej zastosowania.  

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli 

spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. 

Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego 

dozowania granulatu asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa zgodnie z tablicą 14. Jeżeli 

granulat asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o korektę z tablicy 15. Pole 

szare w tablicy oznacza niepożądaną wilgotność oraz duży spadek efektywności suszarki i otaczarki.   

Tablica 14. Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu asfaltowego 
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Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie 

z tablicą 15 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w 

zbiorniku magazynowym (roboczym) (patrz pkt 2.3).  

Tablica15. Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego 

Udział 

granulatu 

asfaltowego 

M[%] 

Wilgotność granulatu asfaltowego [%] 

1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

 

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże ilości 

pary wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.  

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego ogrzewania) w 

ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania spełnienia wymagań podanych 

powyżej oraz spełniania właściwości mma. 

Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się 

stosowania środków obniżających lepkość asfaltu. 

2.7. MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ I KRAWĘDZI 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 

połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 

stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż 15 mm przy grubości 

warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [65] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza 

wg norm lub aprobat technicznych. 

2.8. MATERIAŁY DO ZŁĄCZENIA WARSTW KONSTRUKCJI 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub 

kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [63]. 
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 Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w STWiORB 

D-04.03.01a [1a]. 

2.9. DODATKI DO MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości 

dodatków powinny być deklarowane.  

Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. 

Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:  

- Normy Europejskiej, 

- europejskiej aprobaty technicznej, 

- specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 

asfaltowych.   

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w 

połączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i 

układania.   

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 

13108-4 [51], załącznik B.  

2.10. SKŁAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [53], załącznik C oraz normami powiązanymi.  

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 16.  

Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicach 17,  18 i 19, w zależności od kategorii ruchu 

jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek.  

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

podbudowy [71] 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 

AC22P 

KR3-KR7 

Wymiar sita #, [mm] od do 

45 - - 

31,5 100 - 

22,4 90 100 

16 65 90 

11,2 - - 

8 42 68 

2 15 45 

0,125 4 12 

0,063 4 8 

Zawartość lepiszcza, 

minimum
*) 

Bmin4,0 

*)
 Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy 

założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650  

Mg/m
3
. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma 

inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej 

zawartości lepiszcza podaną wartość należy 

pomnożyć przez współczynnik   według 

równania:  

d

650,2


   

2.11. WŁAŚCIWOŚCI MIESZAKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DO WYKONANIA BETONU 

ASFALTOWEGO DO WARSTWY PODBUDOWY 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy  19.  

Tablica 19. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 

[71] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN  

13108-20  [53] 

Metoda i warunki badania AC22P 

Zawartość wolnych C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36], p. 4 Vmin 4,0 
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przestrzeni 2×75 uderzeń Vmax 7,0 

Odporność na 

deformacje 

trwałe 
a
)

c)
 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22+A1 [40], 

metoda B  w powietrzu,  

PN-EN 13108-20, D.1.6 [53] 

60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR 7,0 

Wrażliwość na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [38], 

przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C 
b)

 

ITSR70 

a)
 grubość płyty: 60mm 

b)
 ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [71] w załączniku 1. 

c)
  procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek podano w WT-2 2010 

[71] w załączniku 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,   

Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie 

właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien 

funkcjonować certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].  

Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe 

monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach przygotowywania 

materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika. 

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

c) skrapiarka, 

d) walce stalowe gładkie,  

e) lekka rozsypywarka kruszywa, 

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

h) sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 4.  

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych [73] wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach 

izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu 

z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo 

uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 

jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z 

metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi, w 

zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 

zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 

ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
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utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w 

obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:  

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów, 

 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 

 punkty graniczne uziarnienia, 

 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z 

wymaganiami specyfikacji, 

 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,  

 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.  

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować 

temperaturę mieszanki równą 135°C±5°C, 

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez 

Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.   

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, 

to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji 

projektowej. 

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz 

opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 

laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą 

stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki 

spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty 

mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca 

dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 

dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopuści 

do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z 

PN-EN 13108-21 [54].  

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 

powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 

pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu 

należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 

układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 

lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać wartości podanych w 

pkcie 2.2. 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 

mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej podanej w tablicy 20. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 20. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [71] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 od 150 do 190 
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Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest 

dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze 

asfaltowe zawiera taki środek. 

Sposób i czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości, równomiernie 

otoczone lepiszczem i aby dodatki wmieszały się, tworząc jednolitą mieszankę, kolejność dozowania 

materiałów do mieszalnika ma duże znaczenie dla jakości produkowanej mieszanki. 

 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 

właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 

– zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 

– zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 

– zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w 

postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich 

wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-

asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.  

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania 

mieszanki w silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian.  

Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwości 

wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  

oraz czas transportu na budowę. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu 

asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 21. 

Tablica 21. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 

4-metrową lub równoważną metodą)  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę 

podbudowy [mm] 

G Pasy ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 

12 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych 

do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 

według PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 

technicznych. 

5.5. PRÓBA TECHNOLOGICZNA  
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 

obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 

wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą 

i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 

ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku 

otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  

 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania 

właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  
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W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów 

składowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się 

wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową 

kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się 

pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach 

podanych w punkcie 6.   

 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 

załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną 

w PN-EN 12697-27 [43]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. ODCINEK PRÓBNY 
Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 

wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 

technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki 

mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].  

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 

– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy, 

– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do 

wykonania warstwy nawierzchni.  

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m
2
, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak 

dobrane, aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. 

Ilość  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod 

względem zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach 

poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac 

nawierzchniowych objętych danym kontraktem. 

 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 

wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy asfaltowej jest większa niż największa 

dopuszczalna grubość warstwy technologicznej, to warstwę podbudowy można układać w dwóch warstwach 

technologicznych. W takim przypadku należy spełnić wymagania dotyczące sczepności warstw podane w 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 2014, w pkcie 9.9.d.   

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.7.  

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 

w punkcie 4.2.  

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych.  Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego  gdy na podłożu tworzy się zamknięty film 

wodny.  

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 23. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. 

promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co 

najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach 

równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, 

aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym 

przypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy podbudowy, to należy ją powierzchniowo 
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uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków 

odladzających. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

w czasie 24 h przed 

przystąpieniem  

do robót 

w czasie robót 

Warstwa podbudowy +5 +5 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 

(w osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 

warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 

oscylacji lub walce ogumione.  

5.8. POŁĄCZENIA TECHNOLOGICZNE 
5.8.1. Wymagania ogólne 

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako: 

– złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie), 

– spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi). 

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.   

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 

obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych 

należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza 

poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy 

przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 

5.8.2. Złącza 

5.8.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”  

Do tej metody należy używać rozkładarek pracujących obok siebie. Wydajności wstępnego 

zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna 

zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można 

zapewnić przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi 

pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na 

pierwszy pas.  

5.8.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”  

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa lecz powinna być skośna. Można 

to uzyskać przez odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy. 

5.8.2.3. Zakończenie działki roboczej  

W przypadku wystąpienia przerw w układania pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 

temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed przystąpieniem do 

ułożenia kolejnego pasa warstwy należy  usunąć ułożony wcześniej pas o długości do 3 m.  Należy usunąć 

fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg 

pktu 2.5, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

5.8.3. Spoiny  

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.7.  

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna być zgodna z pktem 2.7.  

5.9. KRAWĘDZIE  
W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom 

należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych 

wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 

położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi 

należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m
2
.  Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio 

szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany 

przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona.  
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Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone 

jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej 

jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na 

szerokości co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 

ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstw, aby złagodzić wjazd z niższej warstwy 

na wyższą. W tym celu należy: 

– sfrezować klin niższej warstwy na głębokości od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na długości 

równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 

– przygotować podłoże zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 

– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 

przydatność do przewidywanego celu.   

6.2.2. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 

13108-20 [53] załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych 

poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu, należy je ponownie wykonać i przedstawić 

do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 

a) informacje ogólne: 

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 

– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 

– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność, 

– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych 

właściwości, 

b) informacje o składnikach: 

– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj 

– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypełniacz: źródło i rodzaj, 

– dodatki: źródło i rodzaj, 

– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24, 

Tablica 24. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęstość PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcję 

Lepiszcze  

(PN-EN 12591 [23], PN-

EN 13924-2[64], PN-EN 

14023 [65]) 

Penetracja lub 

temperatura 

mięknienia 

PN-EN 1426 [20] lub 

PN-EN 1427 [21] 

 

1 

Nawrót sprężysty
*) 

PN-EN 13398 [57] 1 

Wypełniacz  

(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęstość PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   

Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość lepiszcza PN-EN 12697-1 [30] 1 

Penetracja PN-EN 12697-3 [32] lub PN- 1 
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odzyskanego 

lepiszcza 

EN 12697-4 [33] oraz PN-EN 

1426 [20] 

Temperatura 

mięknienia lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-

EN 12697-4 [33] oraz PN-EN 

1427 [21] 

 

1 

gęstość PN-EN 12697-5 [34] 1 

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65],  

**) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym procentowym 

dodatku stosuje się minimum wymagań. 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład 

(w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25. 

Tablica 25. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[30] 

PN-EN 12697-39 [45] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB 

i VMA przy wyma-ganej zawartości wolnych 

przestrzeni Vmax≤7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [36] 

Gęstość objętościowa wg PN-EN 

12697-6 [35], metoda B, w stanie 

nasyconym powierzch-niowo 

suchym. 

Gęstość wg PN-EN 12697-5 [34], 

metoda A w wodzie 

 

1 

Wrażliwość na działanie wody (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [38] 1 

Odporność na deformacje trwałe (powiązana 

funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 

zaprojekto-wanego do maksymalnego obcią-

żenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22+A1 [40] 

mały aparat, metoda B w powietrzu, 

przy wymaganej temperaturze 

 

1 

Sztywność (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni 

zaprojektowanych wg kryterium opartym na 

cztero-punktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [41] Załącznik D 1 

Odporność na paliwo (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [48] 1 

Odporność na środki odladzające (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [46] 1 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym wprowadzeniu 

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:  

 upływu trzech lat, 

 zmiany złoża kruszywa, 

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z następujących 

właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności 

na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m
3
, 

 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 

Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w 

wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że 

dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to 

nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu.  

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 

– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy – Inżyniera). 
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– dodatkowe, 

– arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

6.3.2.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być 

wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [54]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 

– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i 

dodatków),  

– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.3.2.2.  Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 

lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 

itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i 

w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 

do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 

przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.5. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [39]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4), 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3.  Badania kontrolne Zamawiającego 

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 

kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 

budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 

Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca 

może pobierać i pakować próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań 

kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający 

decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest 

następujący:  

- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  

i dodatków). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 
a)

: 

- uziarnienie, 

- zawartość lepiszcza, 

- temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 

- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

- wskaźnik zagęszczenia 

- grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 

- równość podłużna i poprzeczna, 
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- spadki poprzeczne, 

- zawartość wolnych przestrzeni, 

- złącza technologiczne, 

- szerokość warstwy, 

- rzędne wysokościowe, 

- ukształtowanie osi w planie, 

- ocena wizualna warstwy. 
a)

   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 

6.3.4.  Badanie materiałów wsadowych 

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w 

miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i 

Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.  

6.3.5.  Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być 

mniejsza niż:  

 wypełniacz     2 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm           15 kg. 

  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2.4. 

6.3.6.  Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną 

próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 

(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.3. 

6.3.7.  Materiały do uszczelniania połączeń  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 

częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 

kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 

obawy. 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.7. 

6.4.  BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ   
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 

się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 

wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 

dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność 

metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 

badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej. 

6.4.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 

wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 26, w zależności od 

liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych 

dodatkowych. 

Tablica 26. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 

wyników badań zawartości kruszywa   

 

Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3  

do 4 

od 5  

do 8 

od 9  

do 19 

≥20 

<0,063 mm [%(m/m) –  

mieszanki gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm [%(m/m) –  

mieszanki drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

<0,125 mm, [%(m/m)] -  mieszanki 

gruboziarniste 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)] -  mieszanki 

drobnoziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 
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Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   

+4,5 

-5,1   

+4,3 

-4,4   

+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6 +5,0 -6,8 

+5,0 

-6,1 

+5,0 

-5,5 +5,0 ±5,0 

 

6.4.2.  Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 

może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w 

zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 27). Do wyników badań nie zalicza się 

badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 27. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8
a) 

od 9 do 19
a) 

≥20 

Mieszanki 

gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do 

obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki 

dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do 

pojedynczego wyniku badania 

 

6.4.3.  Temperatura mięknienia lepiszcza  

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 

powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 28. 

Tablica 28. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia, °C 

Asfalt 35/50 66 

6.4.4.  Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w 

pkcie 2.10 o więcej niż 2,0% (v/v). 

6.4.5. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 

podano w tablicy 23.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 

kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu 

temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku 

dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli 

temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to 

należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 12697-13 [39].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika 

rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności 

mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru 

lepiszcza. 

6.5. WYKONANA WARSTWA 
6.5.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 29. Dotyczy to każdego 

pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [35]. 

Tablica 29. Właściwości warstwy AC  

Warstwa   

Typ i wymiar 

mieszanki 

Wskaźnik 

zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni w 
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warstwie 

[%(v/v)] 

Podbudowa AC 22 P, KR1-KR7 ≥ 98 3,0÷8,0 

 

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde 

rozpoczęte 6000 m
2
 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 

nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).  

 6.5.2. Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału   

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [44] oraz ilość wbudowanego 

materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu 

o wartości podane w tablicy 30. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 

należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 

częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 

obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 

 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 

oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 30. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

1 – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m
2
  lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m
2
 

lub 

≤ 10 

2  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym 

oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm. 

6.5.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych. 

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

6.5.4. Równość podłużna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z 

wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-

metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej 

warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i 

ich usytuowanie [74]. 

 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów 

należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 m i klina, 

umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 

 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni 

należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien wynosić 2 m. 

Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 

 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy 

odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [74]. 

6.5.5. Złącza technologiczne  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w 

linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.5.6. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 

odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej 

ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 

6.5.7. Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 

95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
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6.5. 8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 

deformacji, plam i wykruszeń. 

6.6. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 

nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 

ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.7. BADANIA ARBITRAŻOWE 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu 

asfaltowego (ACP). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB  obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB  ) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

1a. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

10.2. NORMY 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 

STWiORB) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw 

10. PN-EN 933-9+A1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

21.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 

22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej 

27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą 

próżniowej kapilary 

28. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  

29. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 
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30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

32. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka 

obrotowa 

33. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu -- Kolumna do 

destylacji frakcyjnej 

34. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

35. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

36. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 

przestrzeni 

37. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy 

kruszywem i asfaltem 

38. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości próbek 

asfaltowych na wodę 

39. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 

metodą spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające 

oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie 

asfaltowym 

48. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka 

HRA 

52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt 

asfaltowy 

53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

54. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 

kontrola produkcji 
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55. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

56. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

57. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 

58. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 

magazynowania asfaltów modyfikowanych 

59. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych 

lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metodą testu wahadłowego 

61. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

62. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 

63. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 

64. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 

specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

64a. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1: 

2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 

specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – Poprawka do 

Polskiej Normy 

65. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

65a. PN-EN 

14023:2011/Ap1: 

2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

66. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec 

zalew drogowych na gorąco 

67. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec 

zalew drogowych na zimno 

68. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 

metodą otwartego tygla Clevelanda 

69. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. WYMAGANIA TECHNICZNE I KATALOGI 

70. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 

września 2014 r. 

71. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 

72. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

10.4. INNE DOKUMENTY 

73. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 

1367 z późniejszymi zmianami) 

74. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 

późniejszymi zmianami) 
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D-04.10.01  ULEPSZONE PODŁOŻE  Z  MIESZANKI     

MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ulepszonego podłoża z mieszanki mineralno-

cementowo-emulsyjnej zwanej dalej mieszanką MCE  przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i 

Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki MCE, metodą recyklingu.  

 Ulepszone podłoże z mieszanki MCE można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 

wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 2014 [16], wg poniższego 

zestawienia: 

 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1  12 

KR2 od 13 do 70 

KR3   od 71 do 335 

KR4   od 336 do 1000 

KR5 od 1001 do 2000 

KR6 > 2000 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.2. Destrukt - materiał mineralno-bitumiczny lub mineralno-cementowy, rozkruszony do postaci okruchów 

związanych lepiszczem bitumicznym lub spoiwem cementowym, powstały w wyniku frezowania warstwy lub 

warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce brył 

pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni. 

1.4.3. Recykling głęboki na miejscu - proces technologiczny polegający na użyciu destruktu po ewentualnym 

doziarnieniu go kruszywem, dodaniu cementu i emulsji asfaltowej, wymieszaniu go przy zachowaniu 

optymalnej wilgotności i z tak uzyskanej mieszanki wykonanie warstwy podbudowy w jednym ciągu 

technologicznym samobieżną maszyną frezującą, mieszającą i układającą. 

1.4.4. Mieszanka MCE – mieszanka o ciągłym uziarnieniu , składająca się z destruktu lub destruktu i kruszywa 

mineralnego, wymieszana sposobem na zimno z cementem i emulsją asfaltową w określonych proporcjach, w 

warunkach optymalnej wilgotności. 

1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie rozpadu, że możliwe 

jest równomierne otoczenie wytrąconym z niej asfaltem wszystkich ziaren mieszanki mineralnej o ciągłym 

uziarnieniu, ułożenie i zagęszczenie tej mieszanki. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, z definicjami podanymi 

w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt  1.4 i WT- MCE / 99 [17]. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2 .MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. DESTRUKT 
 Materiał o pochodzeniu zgodnym z pktem 1.4.2, powinien być rozkruszony do 31,5 mm lub do 63,0 

mm, jeżeli frezowana warstwa zawierała tłuczeń. 
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 W destrukcie, o rozdrobnieniu równym lub mniejszym od 31,5 mm średnica okruchów  nadziarna nie 

powinna być większa od 63,0 mm. W destrukcie o rozdrobnieniu do 63,0 mm średnica okruchów nadziarna 

nie powinna być większa od 80,0 mm. W obu przypadkach zawartość nadziarna nie powinna przekraczać 10 

% m/m. 

2.3. KRUSZYWO ŁAMANE  
 Można stosować kruszywa łamane spełniające wymagania zawarte w PN-B-13043:2004 [5] i 

WT/MK-CZDP84 [19], z wyjątkiem tłucznia od 31,5 do 63,0 mm i niesortu od 0 do 63,0 mm. 

 Na drogach o kategorii ruchu KR5 do doziarnienia destruktu należy stosować kruszywo łamane kl. I 

lub II granulowane lub zwykłe i/lub żwir kruszony kl. I lub II. 

 Na drogach o kategorii ruchu KR1 do doziarnienia destruktu można stosować kruszywo łamane kl. III 

granulowane lub zwykłe i/lub żwir kruszony kl. III. 

2.4. KRUSZYWO NATURALNE 
 Można stosować kruszywa naturalne spełniające wymagania zawarte w PN-EN 13043:2004 [4], z 

wyjątkiem żwiru od 31,5 do 63,0mm i mieszanki od 0 do 63,0 mm. 

 Na drogach o kategorii ruchu KR1 do KR2 do doziarnienia destruktu można stosować kruszywo 

naturalne kl. I lub II. Na drogach o kategorii ruchu KR3 do KR6 nie dopuszcza się stosowania kruszywa 

naturalnego. 

2.5. KRUSZYWO ŁAMANE Z ŻUŻLI HUTNICZYCH 
 Można stosować kruszywa łamane z żużli stalowniczych i pomiedziowych o uziarnieniu do 31,5 mm 

spełniające wymagania PN-EN 13043:2004 [6] oraz kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego 

spełniające wymagania PN-EN 13043:2004 [8]. 

2.6. CEMENT  
 Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1:2012 [7]. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012 [7] 

Lp. Właściwości Klasa 32,5 Klasa 42,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 2 dniach,  

nie mniej niż: 

- 10 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach,    

nie mniej niż: 

16 - 

3 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, 

nie mniej niż: 

32,5 42,5 

4 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

  

60 

12 

  

60 

12 

5 Stałość objętości , mm , nie więcej niż: 10 10 

 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-3+A1:2011 [1]. 

2.7. EMULSJA ASFALTOWA 
 Należy stosować emulsję kationową wolnorozpadową wg WT EmA-99 [18]. Wymagania dla emulsji 

asfaltowej zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Właściwości emulsji asfaltowej wolnorozpadowej wg WT- MCE-/99 [17] 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość asfaltu, % 60   2 

2 Lepkość, 
o
E 5   1 

3 Czas rozpadu na piasku kwarcowym Sikaisol, 

g/100g emulsji , więcej niż: 

170 

4 Pozostałość na sitku 0,63 mm , % , mniej niż: 0,1 

5 Przyczepność do bazaltu , % , 80 

6 Trwałość podczas magazynowania , pozostałość na 

sitku 0,63 mm po 4 tygodniach , % , mniej niż: 

0,5 

7 Temperatura mięknienia wytrąconego asfaltu , 
o
C od 35 do 55 

8 Wygląd jednorodny 

9 Barwa ciemnobrązowa 

 Badania emulsji należy wykonywać zgodnie z WT EmA-99 [18]. 

 Można stosować również emulsję asfaltową kationową nadstabilną K4 wg WT EmA-99 [18]. 

2.8. WODA 
 Należy stosować wodę spełniającą wymagania zawarte w PN-EN 1008:2004 [9]. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
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3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MIESZANKI MCE 
 Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża z mieszanki MCE powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-  samobieżnej maszyny frezującej, mieszającej i układającej, posiadającej systemy automatycznego 

sterowania i dozowania emulsji, 

-   rozsypywarki grysów, 

-   rozsypywacza cementu, 

lub 

-  wytwórni przewoźnej posiadającej systemy sterowania i kontroli dozowania poszczególnych składników 

mieszanek na zimno, 

-   rozkładarek sterowanych elektronicznie. 

oraz 

-  walców ogumionych o masie nie mniejszej niż 14 t, 

-  walców stalowych wibracyjnych ciężkich, 

-  zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach trudno dostępnych, 

4. TRANSPORT 

4.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Kruszywa i destrukt można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [12]. 

 Transport emulsji powinien odbywać się zgodnie z WT EmA-99 [18]. 

4.3 Transport mieszanki MCE 

 Mieszankę MCE należy przewozić samochodami samowyładowczymi. Mieszanka w czasie 

transportu powinna być przykryta plandeką. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 Recykling z zastosowaniem emulsji można wykonywać w okresie, w którym temperatura otoczenia w 

ciągu doby nie spada poniżej +5
o
C. Nie dopuszcza się wykonywania robót  podczas opadów atmosferycznych. 

5.3. PODŁOŻE 
 Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się grupą nośności G1. 

 Grupę nośności podłoża określa się wg „Katalogu typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych” 

GDDKiA 2014 [16]. 

 Sposób doprowadzenia podłoża do wymaganej grupy nośności powinien być określony w 

dokumentacji projektowej. 

5.4. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MCE 
 W zależności od kategorii ruchu, krzywa uziarnienia mieszanki MCE powinna mieścić się w polu 

dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne przedstawione na rysunkach 1 i 2. 

 Orientacyjna zawartość emulsji asfaltowej w mieszance wynosi od 3,0 do 5,5 %. 
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Rys. 1.   Graniczne uziarnienie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej do ulepszonego podłoża dróg o 

kategorii ruchu od KR5 

A-B - obszar uziarnienia standardowego, A-C - dopuszczalny obszar uziarnienia w przypadku recyklowania 

istniejącej nawierzchni z warstwą tłuczniową 

  

  

 Rys. 2.   Graniczne uziarnienie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej do ulepszonego podłoża dróg o 

kategorii ruchu KR1 

A-B - obszar uziarnienia standardowego, A-C - dopuszczalny obszar uziarnienia w przypadku recyklowania 

istniejącej nawierzchni z warstwą tłuczniową 

  

  

 Zawartość asfaltu, łącznie z asfaltem wytrąconym z emulsji dla dróg wszystkich kategorii ruchu 

powinna być nie większa niż : 

-    w mieszance od 0 do 31,5mm  –  6,0 % m/m, 

-    w mieszance od 0 do 63,0mm  –  5,5 % m/m. 

 Orientacyjna zawartość cementu w mieszance wynosi od 1,5 do 4,0 %, w przypadku stosowania 

destruktu asfaltowego i do 7% w przypadku stosowania destruktu smołowego. 

 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora (metoda zwykła lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988 [2]. 

 Skład mieszanki MCE powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych w formach 

typu Marshalla. Próbki należy zagęszczać i pielęgnować wg WT MCE [17].Próbki powinny spełniać 

wymagania podane w  tablicy 3, lp. od 1 do 3. 

 Wykonana warstwa podbudowy z mieszanki MCE powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3, 

lp. od 4 do 6. 
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek MCE i ulepszonego podłoża z mieszanek MCE 

  

Lp. 

  

Właściwości 

  

Kategoria 

ruchu 

KR1 

Kategoria 

ruchu 

od KR5 

1 Stabilność wg Marshalla w temp. 60
o
 C,   

próbek zagęszczonych i pielęgnowanych wg 

metody I lub II 
*)

 , kN 

  

od 4,0 do 20,0 

  

od 8,0 do 20,0 

2 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60
o
 C, 

próbek zagęszczonych i pielęgnowanych wg 

metody I lub II 
*)

 , mm 

  

od 1,0 do 3,5 

  

od 1,0 do 3,5 

3 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla 

zagęszczonych i pielęgnowanych wg: 
*) 

metody I , % v/v 

metody II , % v/v 

  

  

od 9,0 do 16,0 

od 5,0 do 12,0 

  

  

od 9,0 do 16,0 

od 5,0 do 12,0 

4 Grubość warstwy podbudowy wykonanej 

 jednorazowo , nie mniej niż , cm, z mieszanek 

o uziarnieniu : 

od 0 do 12,8 mm, od 0 do 16 mm 

od 0 do 20 mm,od 0 do 25mm,od 0 do 31,5mm 

od 0 do 63 mm 

  

  

  

6,0 

10,0 

15,0 

  

  

  

- 

10,0 

15,0 

5 Wskaźnik zagęszczenia warstwy , %  98  98 

6 Wolna przestrzeń w warstwie , % v/v od 7,0 do 18,0 od 7,0 do 18,0 

           *) metody wg WT-MCE/99, [ 17 ] 

5.5. BADANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI PRZED RECYKLINGIEM 
 Badania powinny być wykonane na próbkach wywierconych z istniejącej nawierzchni łącznie z 

materiałem pobranym z podłoża w ilości zależnej od jednorodności nawierzchni. Dla każdej pobranej próbki 

należy określić:  

-   rodzaj i grupę nośności podłoża, 

-   grubość i rodzaj warstw konstrukcyjnych starej nawierzchni, 

-   materiał tworzący poszczególne warstwy, 

-   zawartość starego lepiszcza bitumicznego w warstwach bitumicznych. 

 Liczba pobranych próbek z danego miejsca powinna być wystarczająca do sporządzenia z nich próbki 

analitycznej w związku z ustaleniem recepty i określeniem cech fizyczno-wytrzymałościowych 

zaprojektowanej mieszanki MCE wg WT MCE [17]. 

 Zaleca się pobieranie próbek ze starej nawierzchni w postaci destruktu w  wyniku wykonania 

próbnego frezowania. 

5.6. WYKONANIE I ZAGĘSZCZENIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MCE METODĄ NA MIEJSCU 
Na starej nawierzchni należy rozłożyć równomiernie kruszywo doziarniające (o ile wynika to z ustaleń w 

recepcie) i cement. Cement można podawać również w postaci zawiesiny z wodą bezpośrednio na bęben 

maszyny frezująco-mieszającej, jeżeli konstrukcja maszyny na to pozwala. Emulsja dozowana jest za pomocą 

automatycznego systemu sterowania samobieżnej maszyny frezująco-mieszającej. 

Po wymieszaniu destruktu, kruszywa doziarniającego, cementu, emulsji i wody, należy przystąpić do 

zagęszczania ulepszonego podłoża. Wilgotność mieszanki MCE podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie PN-B-04481:1988 [2]. Wskaźnik 

zagęszczenia ulepszonego podłoża, określony wg BN-77/8931-12 [15], powinien odpowiadać wartości 

podanej w tablicy 3, lp. 5. 

Rodzaj i kolejność użytego sprzętu zagęszczającego oraz ilość przejść sprzętu zagęszczającego powinna być 

ustalone na odcinku próbnym. 

5.7. WYKONANIE I ZAGĘSZCZENIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MCE WYTWORZONEJ W 

WYTWÓRNI 
Na odpowiednio przygotowanym podłożu należy rozłożyć mieszankę MCE przy użyciu układarki i przystąpić 

do zagęszczania ulepszonego podłoża. Wilgotność mieszanki MCE podczas zagęszczania powinna 

odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie PN-B-04481:1988 [2]. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, określony wg BN-77/8931-12 [15], powinien odpowiadać wartości 

podanej w tablicy 3, lp. 5. Rodzaj i kolejność użytego sprzętu zagęszczającego oraz ilość przejść sprzętu 

zagęszczającego powinna być ustalone na odcinku próbnym. 

Jeżeli podczas zagęszczania wystąpią obfite opady deszczu lub pękania albo przesuwania mieszanki, 

zagęszczanie należy przerwać. Zagęszczanie można rozpocząć gdy mieszanka zwiększy swoją kohezję w 

wyniku częściowego odparowania wody. 
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5.8. PIELĘGNACJA ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
Ulepszone podłoże nie wymaga pielęgnacji gdy temperatura przy słonecznej pogodzie nie przekracza 28

o 
C. 

Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to po dwóch dniach od wykonania podbudowy, należy skrapiać ją wodą 

przez 7 dni. Na wykonanym ulepszonym podłożu jest dozwolony tylko ruch pojazdów roboczych z prędkością 

ograniczoną do 30 km/h, z zakazem wykonywania gwałtownych manewrów. 

Na wykonaym ulepszonym podłożu po upływie 7 dni może być układana następna warstwa  wg technologii na 

gorąco. Przed ułożeniem warstwy, ulepszone podłoże należy skropić asfaltem upłynnionym AUN 250/400 lub 

asfaltem drogowym D200 bądź emulsją asfaltową szybkorozpadową K1-50. 

Ulepszone podłoże z mieszanki MCE powinno być przykryte następną warstwą nawierzchni przed okresem 

zimowym. 

5.9. ODCINEK PRÓBNY 
Wykonawca wykona  odcinek próbny w celu: 

-     stwierdzenia czy sprzęt do mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

-    określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 

-    określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania ulepszonego podłoża. 

 Odcinek próbny, o długości do 100 m, powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez 

Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonania ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu wyników badań 

i pomiarów z odcinka próbnego przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.8 oraz w punktach od 5.3 do 5.5 

niniejszej STWiORB. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoża z mieszanki 

MCE  podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoża z 

mieszanki MCE 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań i pomiarów 

 1 Uziarnienie mieszanki kruszyw i destruktu co 1500 m pasa roboczego maszyny 

lecz nie rzadziej niż raz dziennie 

 2 Wilgotność mieszanki jw. 

 3 Ilość cementu w mieszance jw. 

 4 Ilość emulsji w mieszance jw. 

 5 Zawartość asfaltu w destrukcie jw. 

 6 Całkowita zawartość asfaltu w mieszance jw. 

 7 Stabilność, odkształcenie i wolna przestrzeń jw. 

  8 Zagęszczenie podbudowy jw. 

 9 Właściwości cementu dla każdej dostawy 

10 Właściwości emulsji dla każdej dostawy 

11 Właściwości wody dla wątpliwego źródła 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa i destruktu 

 Analizę sitową należy wykonać na mokro według PN-C-04501:1977 [10]. Krzywa uziarnienia 

powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

 Wilgotność mieszanki należy określać według PN-EN 1097-5:2008  [3]. Wilgotność mieszanki 

powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. 

6.3.4. Ilość cementu w mieszance 

 Kontrola zużycia według dokumentów wytwórni. 

6.3.5. Ilość emulsji w mieszance 
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 Kontrola zużycia według dokumentów wytwórni. 

6.3.6. Zawartość asfaltu w destrukcie 

 Zawartość asfaltu w destrukcie określa się na podstawie ekstrakcji wykonanej według PN-S-

04001:1967 [11], zgodnie z warunkami WT-MCE [17]. 

6.3.7. Całkowita zawartość asfaltu w mieszance 

 Zawartość asfaltu w mieszance określa się na podstawie ekstrakcji wykonanej według PN-S-

04001:1967 [11], zgodnie z warunkami WT-MCE [17]. 

6.3.8. Właściwości mieszanki MCE 

 Stabilność, odkształcenie i wolną przestrzeń mieszanki należy określać na próbkach zagęszczonych i 

pielęgnowanych według WT-MCE/99 [17].  

6.3.9. Zagęszczenie ulepszonego podłoża 

 Wskaźnik zagęszczenia ulepszonego podłoża należy określić według BN-77/8931-12 [15], w dniu 

kiedy zostało wykonane ulepszone podłoże. 

 W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 

zagęszczenie należy określić płytą VSS 16cm (200 cm2) według BN-64/8931-02 [13]. 

 Ulepszone podłoże jest zagęszczone prawidłowo jeżeli będą spełnione dwa warunki, bez względu na 

kategorię ruchu: 

A)    

M

M

EII

EI      2,2 

 gdzie: 

 MEI     - moduł odkształcenia w pierwszym obciążeniu, MPa, 

 MEII    - moduł odkształcenia w drugim obciążeniu, MPa. 

MEII      120 MPa – dla dróg o kategorii ruchu KR1 i KR2, 

MEII    150 MPa – dla dróg o kategorii ruchu KR5. 

6.3.10. Właściwości cementu 

 Dla każdej dostawy należy określić właściwości cementu podane w pkcie 2.6, tablica 1.  

6.3.11. Właściwości emulsji 

 Dla każdej dostawy należy określić właściwości emulsji podane w pkcie 2.7, tablica 2. 

6.3.12. Właściwości wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250:1988 [9].  

6.4.  BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI ULEPSZONEGO 

PODŁOŻA Z MIESZANKI MCE  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża z mieszanki MCE podano w 

tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki MCE  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna planografem albo co 10 m łatą 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*)

 co 100 m 

7 Grubość w 3-ech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
 

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

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoża 

 Szerokość ulepszonego podłoża powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  +5 cm. 

6.4.3. Równość ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04 [14]. 

Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności ulepszonego podłoża nie mogą przekraczać 12 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją   0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża 

Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

+1cm,  -2 cm.  
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6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś ulepszonego podłoża w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją  5 

cm. 

6.4.7. Grubość ulepszonego podłoża 

 Grubość ulepszonego podłoża powinna być zgodna z grubością projektowaną, z tolerancją    10 %. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) ulepszonego podłoża z mieszanki MCE. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt  9. 

9.2.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
9.2.1. Cena wykonania 1m

3
 ulepszonego podłoża z mieszanki MCE, wykonanej metodą recyklingu na 

miejscu , obejmuje : 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów (mieszanki doziarniającej , cementu, emulsji i wody), 

- rozłożenie mieszanki doziarniającej i cementu, 

- frezowanie starej nawierzchni i mieszanie z mieszanką doziarniającą, 

- przetworzenie mieszanki z dodaniem cementu, wody i emulsji, 

- zagęszczenie mieszanki MCE, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 Cena wykonania 1 m3 ulepszonego podłoża z mieszanki MCE, wytworzonej w wytwórni, obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów (kruszywa, cementu, emulsji i wody), 

- frezowanie starej nawierzchni, 

- transport destruktu do wytwórni, 

- wyprodukowanie mieszanki MCE i jej transport na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki MCE, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1.    PN-EN 196-3+A1:2011Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości  

                                              objętości 

2.    PN-B-04481: 1988     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

3.    PN-EN 1097-5:2008    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie  

                                             zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

4.    PN-EN 13043:2004   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na  

                                             drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu                        

5.    PN-EN 13043:2004   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na |                                            drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

6.    PN-EN 13043:2004   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na  

                                             drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

7.    PN-B-197-1: 2012   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

                                             powszechnego użytku 

8.    PN-EN 13043:2004   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na  

                                            drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
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9.    PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

                                             przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  

                                             produkcji betonu 

10.  PN-C-04501: 1977   Analiza sitowa. Wytyczne wykonania 

11.  PN-S-04001: 1967   Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni    

                                             bitumicznych. 

12.  BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 

13.  BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i     

                                            podłoża przez obciążenie płytą 

14.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

15.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. INNE DOKUMENTY 
16.    Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, Warszawa, 2014 

17.    Warunki techniczne wykonania warstw podbudowy z mieszanki mineralno-   cementowo-emulsyjnej 

(MCE). Informacje, instrukcje – zeszyt 61, IBDiM, Warszawa, 1999 

18.    Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999,  

19.    WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 

20.    Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 

430). 
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D-04.12.01A  PREPARAT  JONOWYMIENNY 
1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące zastosowania środka jonowymiennego do stabilizacji gruntów i kruszyw cementem 

portlandzkim CEM I przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB  
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
- stabilizacja gruntu cementem portlandzkim z dodatkiem środka jonowymiennego w mieszarkach 

stacjonarnych; 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i środkiem jonowymiennym - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej z dodatkiem środka jonowymiennego, która po osiągnięciu 

właściwych parametrów, stanowi pełną konstrukcję nośną drogi. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa z dodatkiem środka jonowymiennego - mieszanka gruntu, cementu, 

wody i środka jonowymiennego o składzie ustalonym na podstawie badań laboratoryjnych lub wyznaczona 

przez producenta środka jonowymiennego na podstawie badań. 

1.4.3. Środek jonowymienny jest substancją, która wspomaga wymianę jonów pomiędzy cząsteczkami 

stabilizowanego gruntu a cementem. Wymiana jonów powoduje polepszenie właściwości fizyko - 

chemicznych mieszanki gruntowo – cementowej i wywołuje znacząco silniejsze wiązania cementu.  

Środek jonowymienny jest dodatkiem do cementu.  

Środek jonowymienny jest produktem przeznaczonym do stabilizacji cementem gruntów i kruszyw 

naturalnych oraz antropogenicznych o zawartości części organicznych do 10%.  

Środek musi posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, atest PZH i CLOR. Aprobata 

techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie, musi dopuszczać zastosowanie środka jonowymiennego przy 

budowie konstrukcji zasadniczej dla dróg różnych kategorii.  

Ze względów na specyficzny charakter budowanego obiektu, nie dopuszcza się do użycia środków 

zawierających stężone substancje żrące. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. GRUNTY  
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem i środkiem jonowymiennym należy ocenić 

zgodnie z STWiORB D-04.12.01b „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem 

preparatu jonowymiennego”. 

2.3. KRUSZYWA 
Kruszywa , które należy stosować do stabilizacji cementem i środkiem jonowymiennym należy ocenić zgodnie 

z STWiORB D-04.12.01b „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem preparatu 

jonowymiennego”.  

2.4. Środek jonowymienny 

Środek jonowymienny musi być dopuszczony do stabilizacji gruntów i kruszyw określonych w tabeli 1 

specyfikacji D-04.12.01b. Środek musi odpowiadać wymogom specyfikacji dla środków jonowymiennych 

2.5. CEMENT 
Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [9] i STWiORB D-04.12.01b.  

2.6. WODA 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [12] i STWiORB D-04.12.01b. 

2.7. MIESZANKA GRUNTU  STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z DODATKIEM ŚRODKA 

JONOWYMIENNEGO 
Skład mieszanki gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowymiennego zależy od jej 

przeznaczenia. Środek należy dozować w niezmiennej ilości do masy stabilizowanego gruntu w postaci 

rozcieńczonej wodą lub suchej. Zaleca się stosować środek jonowymienny w ilości 1,2÷1,8 kg/ 1m
3
 

stabilizowanego materiału. Stabilizowany grunt lub kruszywo należy doprowadzić do wilgotności zbliżonej do 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

311 

 

optymalnej. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, -

0% jej wartości określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2]. 

W składzie mieszanki należy uwzględnić dodatek cementu, dodatek środka jonowymiennego oraz niezbędną 

ilość wody zgodnie z zaleceniami podanymi w STWiORB D-04.12.01b.  

2.7.1. Przygotowanie próbek do badań 

Próbki należy przygotować zgodnie z STWiORB D-04.12.01b pkt. 2.7.1. 

2.8. WYMAGANE CECHY STWARDNIAŁEJ MIESZANKI STABILIZOWANEJ CEMENTEM I 

ŚRODKIEM JONOWYMIENNYM 
 Wymagania stwardniałej mieszanki zgodnie z STWiORB D-04.12.01b wg pkt. 2.8. 

  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Transport środka jonowymiennego zgodnie z zaleceniami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przed rozpoczęciem prac należy pisemnie przedłożyć Inspektorowi Nadzoru projektu przygotowaną recepturę 

dla stosowanego spoiwa i środka jonowymiennego. Warunkiem rozpoczęcia prac związanych ze stabilizacją 

jest uzyskanie pisemnej zgody na zastosowanie przedłożonej receptury. Zgoda ta nie zwalnia Wykonawcy z 

jego innych obowiązków. Wykonawca dalej pozostaje w pełni odpowiedzialny za materiały i receptury, które 

stosuje.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Rozścielenie mieszanki kruszywowo-spoiwowej z dodatiem środka jonowymiennego 

Przed rozpoczęciem prac rozścielania warstwy gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem środka 

jonowymiennego, należy dokonać odbioru prac przygotowawczych, stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego 

oraz należy przedłożyć inwestorowi w formie pisemnej dokładną recepturę z dokładnie podaną ilością 

cementu, ilością środka jonowymiennego, rodzajem cementu i rodzajem środka jonowymiennego, które 

Wykonawca ma zamiar zastosować. Rozpoczęcie prac związanych z wytwarzaniem mieszanki gruntowo-

spoiwowej z dodatkiem środka jonowymiennego może odbyć się tylko i wyłącznie po udzieleniu pisemnej 

zgody Inspektora Nadzoru lub innej osoby upoważnionej przez Inwestora. Rozpoczęcie prac przy stabilizacji 

gruntu bez odbioru prac przygotowawczych i pisemnej akceptacji przygotowanej receptury, może skutkować 

odmową zapłaty za wykonane prace, aż do przeprowadzenia badań próbek stabilizowanego gruntu na 

parametry odporności na działanie mrozu ( Rzr28 ≥0,8 ). W przypadkach wątpliwych, inwestor może żądać 

dodatkowych badań materiału ( Rzr91 ) . W przypadkach wykonania prac przy stabilizacji gruntu bez ich 

wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania pisemnej zgody na ich rozpoczęcie, do momentu jednoznacznego 

potwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów, inwestor może odmówić zapłaty za usługę. 

Tolerancja masy rozścielonego środka jonowymiennego nie powinna przekraczać ±1,0 % /1m2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoża stabilizowanego 

spoiwami  podano w tablicy 6. 

Tablica 6 - Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy lub 

ulepszonego podłoża 

przypadająca na jedno 

badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
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2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 

  

3 Rozdrobnienie gruntu 
1)

 2 600 m
2
 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 
2)

   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 600 m
2
 

7 Wytrzymałość na ściskanie 

7 i 28-dniowa                  

 

6 próbek 

 

600 m
2
 

8 Mrozoodporność  przy projektowaniu i w przypadkach 

wątpliwych 

9 

 

Badanie cementu przy projektowaniu składu mieszanki i 

przy każdej zmianie 

10 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

 

11 

 

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej zmianie 

rodzaju gruntu lub kruszywa 

 

6.4. PRZYPADKI WĄTPLIWE 
We wszystkich przypadkach, w których można mieć uzasadnione wątpliwości co do jakości wykonanych prac, 

inwestor może zażądać dodatkowych badań określających parametry R182 lub/i  Rz/28 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest  kg (kilogram) preparatu jonowymiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru , 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena jednostki obmiaroweg wg STWiORB D-04.12.01b wg pkt. 9.2. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY ZWIĄZANE 
Normy wg STWiORB D-04.12.01b pkt. 10.1. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

313 

 

D-04.12.01B  ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU   

STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z DODATKIEM  PREPARATU  

JONOWYMIENNEGO 
1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące z wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoża z 

gruntu stabilizowanego cementem i środkiem jonowymiennym przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy 

Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB  
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem stabilizacji gruntu cementem portlandzkim z dodatkiem preparatu jonowymiennego (Rm=5MPa). 

Do wykonania warstwy stabilizacji (w mieszarkach stacjonarnych) należy wykorzystać istniejący grunt 

odwieziony na odkład. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i środkiem jonowymiennym - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej z dodatkiem środka jonowymiennego, która po osiągnięciu 

właściwych parametrów, stanowi pełną konstrukcję nośną drogi. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa z dodatkiem środka jonowymiennego - mieszanka gruntu, cementu, 

wody i środka jonowymiennego o składzie ustalonym na podstawie badań laboratoryjnych lub wyznaczona 

przez producenta środka jonowymiennego na podstawie badań. 

1.4.3. Środek jonowymienny jest substancją odpowiadającą wymogom STWIORB dla środków 

jonowymiennych. Środek musi posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, atest PZH i 

CLOR. Aprobata techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie, musi dopuszczać zastosowanie preparatu 

jonowymiennego przy budowie konstrukcji zasadniczej dla dróg różnych kategorii oraz jednoznacznie 

określać parametry techniczne takich konstrukcji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. GRUNTY 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem i środkiem jonowymiennym należy ocenić na 

podstawie cech przedstawionych w tablicy 1.  

Tablica 1. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem i środkiem 

jonowymiennym do wykonywania ulepszonego podłoża 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

ziaren przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niż: 

ziaren przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyżej 

ziaren przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyżej 

cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniżej 

 

100 

85 

50 

20 

 

PN-B-04481 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481  

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481  

4 Odczyn pH Od 3 do 8 PN-B-04481  

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż: 

5 PN-B-04481  

 

Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem przy użyciu środka 

jonowymiennego można stosować różne rodzaje gruntów jak również ich mieszanki.  
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Grunty lub ich mieszanki można uznać za przydatne do stabilizacji cementem z dodatkiem środka 

jonowymiennego wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą określoną wytrzymałość na ściskanie oraz 

mrozoodporność - zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji dotyczącymi zachowania parametrów 

technicznych dla ulepszonego podłoża. 

Grunty muszą być stabilizowane cementem i środkiem jonowymiennym dla ulepszonego podłoża przy użyciu 

specjalnych maszyn dla dotrzymania terminów technologicznych uzyskiwania wymaganej nośności podłoża 

zastabilizowanego i poddanego w czasie do 48 godzin obciążeniom technologicznym i komunikacyjnym.  

Do wykonywania warstw ulepszonego podłoża dopuszcza się stosowanie gruntów o zawartości części 

organicznych do 10%  m/m. Możliwość stabilizacji gruntów o tak wysokiej zawartości części organicznych 

musi być jednoznacznie dopuszczona w aprobacie technicznej IBDiM wydanej dla stosowanego środka 

jonowymiennego. 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem przy użyciu środka 

jonowymiennego są wyniki wytrzymałości na ściskanie oraz mrozoodporności próbek gruntu stabilizowanego 

cementem przy zastosowaniu środka jonowymiennego ustalone na podstawie badań laboratoryjnych. 

Recepturę opracuje Wykonawca na podstawie i z użyciem materiałów dostępnych na budowie. 

Recepta musi być potwierdzona przez producenta środka jonowymiennego  lub firmę/osobę upoważnioną 

przez producenta do opracowywania receptur z zastosowaniem preparatu jonowymiennego.  

2.3. Środek jonowymienny 

Środek jonowymienny musi być dopuszczony do stabilizacji gruntów określonych w tablicy 1 tej specyfikacji. 

Środek musi odpowiadać wymogom STWiORB D-04.12.01a „Preparat jonowymienny”. 

2.4. CEMENT 
Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 . Wymagania dla cementu 

przedstawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1  

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania 

-początek wiązania, najwcześniej po upływie 

-koniec wiązania, najpóźniej po upływie 

 

1h 

12h 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3 . 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za 

zgodą Inspektora Nadzoru  tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

2.5. WODA 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu, kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną.  Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, 

zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek 

gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza 

przydatność wody do stabilizacji gruntu, kruszywa cementem. 

2.6. MIESZANKA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z DODATKIEM ŚRODKA 

JONOWYMIENNEGO 
Skład mieszanki gruntu, kruszywa stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowymiennym zależy od 

jej przeznaczenia. Środek należy dozować w niezmiennej ilości do masy stabilizowanego gruntu w postaci 

rozcieńczonej wodą lub suchej. Zaleca się stosować środek jonowymienny w ilości 1,2÷1,8 kg/ 1m
3
 

stabilizowanego materiału. Stabilizowany grunt należy doprowadzić do wilgotności zbliżonej do optymalnej. 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, -0% jej 

wartości określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

Przy ustalaniu właściwego składu mieszanki należy uwzględnić dodatek cementu, dodatek środka 

jonowymiennego oraz niezbędną ilość wody. Właściwy skład mieszanki powinien być ustalony 

doświadczalnie na podstawie wyników badań wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności zarobów 

próbnych. 
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Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 3. Zaleca się taki dobór 

mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.8 tablica 4, przy jak najmniejszej 

zawartości cementu. 

Tablica 3. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub  w mieszance 

kruszywa stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowymiennego dla ulepszonego podłoża 

L.p Kategoria ruchu Maksymalna zawartośc 

cementu, % w stosunku do 

masy suchego gruntu, kruszywa 

Ulepszone podłoże 

1 KR 4 8 

 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie warstwy konstrukcyjnej o właściwościach 

zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

2.6.1. Przygotowanie próbek do badań 

Próbki wg p. 2.6 zagęszcza się dynamicznie w formach stalowych o wymiarach d=h=8cm przy wilgotności 

optymalnej oznaczanej wg PN-B-04481, metoda I lub II. Jeżeli mieszanka zawiera ziarna o średnicy większej 

od 16 mm, należy stosować formy większe o wymiarach d=h=16cm. Grunty drobnoziarniste o średnicy do 2 

mm można zagęszczać w formach o wymiarach d=5 cm i h=7.5cm stosując tą samą energię zagęszczania. 

Dopuszczalne są również inne wielkości form – zgodne z EN. 

2.7. WYMAGANE CECHY STWARDNIAŁEJ MIESZANKI STABILIZOWANEJ CEMENTEM I 

ŚRODKIEM JONOWYMIENNYM 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu stabilizowanego 

cementem i środkiem jonowymiennym powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów stabilizowanych cementem dla ulepszonego podłoża  

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 

mrozoodpor-

ności 

R2/(J/R21) 

  po 7 dniach 

R7 

po 28 dniach 

R28 

 

1 Górna część warstwy ulepszenia słabego podłoża 

z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych 

od 1,5           

do 2,5 

od 2,5              

do 5,0 

0,7 

2 Dolna część warstwy ulepszonego podłoża 

gruntowego w przypadku posadowienia 

konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów 

wątpliwych  i wysadzinowych 

 

od 0,5 do 1,9 

 

od 1,0 do 2,5 

 

0,7 

R7 - próbki przechowuje się w stanie powietrzno - wilgotnym przez 7 dób, po czym nasyca się wodą w 

aparacie próżniowym, lub po 3 dniowej pielęgnacji z zabezpieczeniem przed wysychaniem próbki 

powinny być zanurzone przez 1 dzień na gł. 1 cm a przez następne 3 dni całkowicie zanurzone w wodzie.  

R28 - próbki przechowuje się w stanie powietrzno - wilgotnym przez okres 14 dób i 14 dób w wodzie 

Rz,28 - próbki przechowuje się w stanie powietrzno - wilgotnym przez okres 14 dób a następnie poddaje 

się 14 cyklom zamrażania i odmrażania w wodzie 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem z 

dodatkiem środka jonowymiennego w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w 

mieszarkach powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek stacjonarnych, 

- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudnodostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przed rozpoczęciem prac należy pisemnie przedłożyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 

przygotowaną recepturę dla stosowanego spoiwa i środka jonowymiennego. Warunkiem rozpoczęcia prac 

związanych ze stabilizacją jest uzyskanie pisemnej zgody na zastosowanie przedłożonej receptury. Zgoda ta 

nie zwalnia wykonawcy z jego innych obowiązków. Wykonawca dalej pozostaje w pełni odpowiedzialny za 

materiały i receptury, które stosuje.  

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem i środkiem jonowymiennym nie może być 

wykonywane wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać 

stabilizacji gruntu, kruszywa cementem i środkiem jonowymiennym , jeżeli prognozy meteorologiczne 

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5
o
C w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-S-02205:1998 i STWiORB 

D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem podłoża”.  

5.4. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 

recepturze laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 

mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 

prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 

jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, -0% jej wartości 

określonej według normalnej próby Proctora. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże 

zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 

układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych  

i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 

uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 

technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 

należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.5. GRUBOŚĆ WARSTWY 
Grubość warstwy ulepszone podłoża stabilizowanego cementem i środkiem jonowymiennym powinna być 

zgodna z dokumentacją projektową – 20cm (ul. Korbutowej, 28 Lipca 1943), 15cm (ul. Podłącze).  

5.6. ZAGĘSZCZANIE 
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem i środkiem jonowymiennym należy prowadzić przy 

użyciu walców gładkich, wibracyjnych, ogumionych. W przypadku małych lub trudnodostępnych powierzchni 

zagęszczenie warstwy można dokonać przy użyciu zagęszczarek płytowych. 

Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym 

spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 

zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę 

mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 

powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-

77/8931-12  nie mniejszego niż Is=1.00. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 

poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
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Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą 

być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 

składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.7. SPOINY ROBOCZE 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 

szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  

należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w 

ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą 

należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu 

działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 

pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 

przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być 

względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.8. PIELĘGNACJA WARSTWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM I ŚRODKIEM 

JONOWYMIENNYM 
Pielęgnacja warstwy powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru, 

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 

- przykrycie warstwą grysu 2-8mm i pielęgnacja wodą wg pkt. 5.8.b  

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji 

mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5.9. UTRZYMANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane  

w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone 

podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża obciąża 

Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża uszkodzonych 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 

wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą wierzchnią lub 

zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.1. ROZŚCIELENIE ŚRODKA JONOWYMIENNEGO 
Przed rozpoczęciem prac rozścielania warstwy gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem środka 

jonowymiennego, należy dokonać odbioru prac przygotowawczych, stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego 

oraz należy przedłożyć inwestorowi w formie pisemnej dokładną recepturę z dokładnie podaną ilością 

cementu, ilością środka jonowymiennego, rodzajem cementu i rodzajem środka jonowymiennego, które 

Wykonawca ma zamiar zastosować. Rozpoczęcie prac związanych z wytwarzaniem mieszanki gruntowo-

spoiwowej z dodatkiem środka jonowymiennego może odbyć się tylko i wyłącznie po udzieleniu pisemnej 

zgody Inspektora Nadzoru lub innej osoby upoważnionej przez Inwestora. Rozpoczęcie prac przy stabilizacji 

gruntu bez odbioru prac przygotowawczych i pisemnej akceptacji przygotowanej receptury, może skutkować 

odmową zapłaty za wykonane prace, aż do przeprowadzenia badań próbek stabilizowanego gruntu na 

parametry odporności na działanie mrozu ( Rzr28 ≥0,8 ). W przypadkach wątpliwych, inwestor może żądać 

dodatkowych badań materiału ( Rzr91 ) . W przypadkach wykonania prac przy stabilizacji gruntu bez ich 

wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania pisemnej zgody na ich rozpoczęcie, do momentu jednoznacznego 

potwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów, inwestor może odmówić zapłaty za usługę. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoża stabilizowanych 

spoiwami  podano w tablicy 5. 
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Tablica 5 - Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy lub 

ulepszonego podłoża 

przypadająca na jedno 

badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu, kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki gruntu, kruszywa ze spoiwem   

3 Rozdrobnienie gruntu 
1)

 2 600 m
2
 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 
2)

   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość ulepszonego podłoża 3 600 m
2
 

7 Wytrzymałość na ściskanie 

7 i 28-dniowa                  

 

6 próbek 

 

600 m
2
 

8 Mrozoodporność  przy projektowaniu i w przypadkach 

wątpliwych 

9 

 

Badanie cementu przy projektowaniu składu mieszanki i 

przy każdej zmianie 

10 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

 

11 

 

Badanie właściwości gruntu  

dla każdej partii i przy każdej zmianie 

rodzaju gruntu lub kruszywa 

Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

6.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

ULEPSZONEGO PODŁOŻA STABILIZOWANEGO CEMENTEM I ŚRODKIEM JONOWYMIENNYM 
6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 6. 

Tablica 6 - Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża stabilizowanych 

spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna Metodą profilometryczną 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 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
  

7 Grubość podbudowy i ulepszonego 

podłoża 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 

na 2000 m
2
 

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

głównych łuków poziomych. 

6.3.2 Szerokość ulepszonego podłoża 

Szerokość ulepszonego podłoża 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 ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą lub metodą profilometryczną, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 . 

Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie powinny  przekraczać: 

-  15 mm dla ulepszonego podłoża. 

6.3.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją  0,5 %. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż  5 cm. 

6.3.7. Grubość ulepszonego podłoża 

Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: +10%, -15%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych 

cementem z dodatkiem środka jonowymiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru , 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi z 

dodatkiem jonizującym obejmuje: 

w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

- pielęgnacja wykonanej warstwy 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN-197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu – Oznaczenie wytrzymałości 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu – Oznaczenia czasu wiązania i stałości 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-05.03.01  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy 

budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej rzędowej. 

 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej są stosowane na wyspie separującej przejezdnej  i 

nieprzejezdnej, pasach najazdowych na rondzie i skrzyżowaniach, pierścieniu na rondzie 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 

szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. KAMIENNA KOSTKA DROGOWA 
2.2.1. 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-EN 1926 

[3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego,                     

w centymetrach, nie więcej niż 

0,2 0,4 PN-EN 14157 

[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-EN 13755 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada 

się  

całkowita PN-EN 12371 [2] 

  

2.2.2. Kształt i wymiary kostki rzędowej 

 Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni 

dolnej do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni 

górnej jako podstawie. 

 Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 1. 
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Rysunek 1. Kształt kostki rzędowej 

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 2. 

 Kostki rzędowe mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż 

pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru 

wysokości kostki (a). 

 Uszkodzenia któregokolwiek z naroży powierzchni górnej (czoła) kostki rzędowej są 

niedopuszczalne. 

 Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 

  

Tablica 2. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 

  

Wyszczególnienie 

Wielkość 

(cm) 

  

16 1 2 3 

Wymiar a 16  0,5  0,7  1,0 

Wymiar b od 16 do 32 - - - 

Stosunek pola powierzchni 

dolnej (stopki) do górnej 

(czoła), nie mniej niż 

  

- 

  

0,8 

  

0,7 

  

0,6 

Nierówności powierzchni 

górnej (czoła), nie większe 

niż 

-  0,4  0,6  0,8 

Pęknięcia kostki - niedopuszczalne 

2.3. KRAWĘŻNIKI 
 Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach 

zamiejskich), powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. 

 Wykonanie krawężników kamiennych powinno odpowiadać wymaganiom podanym w STWiORB D-

08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 

2.4. CEMENT 
 Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 

32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 [9]. 

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

2.5. KRUSZYWO 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1 

[7]. 

Na podsypkę cementowo-piaskową stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 4 mm. 

Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę  do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%. 

 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-EN 12620+A1 [7]. 

2.6. WODA 
 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 

 Badania wody należy wykonywać: 

- w przypadku nowego źródła poboru wody, 

- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
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2.7. 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 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. 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. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 

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

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

 Ładowanie ręczne kostek rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu 

przenośników taśmowych, kostki rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 

 Kostkę rzędową należy ustawiać w stosy.  Wysokość stosu  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. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
 Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki kamienne drogowe, odpowiadające 

wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB lub 

wskazaniami Inżyniera. 

 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-08.01.02a 

„Ustawienie krawężników kamiennych”. 

5.4. PODSYPKA 
 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej należy stosować podsypkę cementowo-piaskowa, 

 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej 

STWiORB oraz z PN-S-96026 [12]. 

 Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i STWiORB. 

 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 rzędowej 

 Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi.   

5.5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i 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.  

5.5.3. Ubijanie kostki 

 Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej  przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

należy ubijać dwukrotnie. 
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 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. 

5.5.4. Wypełnienie spoin 

 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. 

5.6. PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI 
 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 

[8]. 

 Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 

tablicy 2. 

 Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 

wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 

 Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 

drogowych w liczbie: 

do badania zwykłego: 40 sztuk, 

do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 

normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

 W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk 

niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 

 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

 W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze 

sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 

powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich  

materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 

wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

 Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.4, 
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zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.1 do 2.2.2, 

 Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 

nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 

 Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 

masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 

dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

 Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

zawartymi w p. 5.5.4. 

 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 

każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia 

spoiny zaprawą oraz przez sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki. 

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI 
6.4.1. 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. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

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

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

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

cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

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

6.4.6. Grubość podsypki 

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

6.4.7. 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. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1. PN-EN 

13755:2008 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu atmosferycznym 

  2. PN-EN 

12371:2010 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 

mrozoodporności. 

  3. PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej 

wytrzymałości na ściskanie 

  4. PN-EN 

14157:2005 

Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłości) 

  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  7. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu. 

  8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

  9. PN-EN 197-

1:2012 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki techniczne 

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 

i badania 

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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D - 05.03.03  NAWIERZCHNIA  Z  PŁYT  BETONOWYCH 

AŻUROWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 

ażurowych płyt betonowych przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i Choruli w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm wypełnionych 

humusem i obsianych mieszanką traw. 

  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 

płyt betonowych z otworami. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. PŁYTY BETONOWE 
 Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnię zatok dla zwyżki należy wykonać z betonowych 

płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm. Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów prefabrykowanych 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Beton B 30 (C 25/30) użyty do produkcji 

elementów prefabrykowanych betonowych powinien charakteryzować się zgodnie 

z PN-EN206:2014-04: 

- nasiąkliwością poniżej 5%, 

- ścieralnością na tarczy Boehmego 4 mm, 

- mrozoodpornością F-150, 

- wodoszczelnością W-8. 

Prefabrykaty powinny posiadać Deklarację Zgodności producenta. 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. 

2.4. CEMENT 
 Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być 

cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2]. 

 Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4]. 

2.5. PIASEK 
 Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do 

wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 

do 8%. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PŁYT 
 Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. 
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 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 

walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne,. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  p. 

4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.3. TRANSPORT ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH. 
Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości min. 0,75r. Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 

transportu. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 

Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 

odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe 

należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. PODŁOŻE 
 Podłoże pod płytę stanowi podsypka cementowo-piaskowa oraz podbudowa z kruszywa łamanego wg 

STWiORB D-04.04.02 Podbudowa  z  kruszywa  łamanego   stabilizowanego  mechanicznie. 

 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi 

w STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
 Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych należy stosować krawężniki kamienne drogowe wg 

BN-66/6775-01 [6]. 

 Rodzaj stosowanych krawężników powinien być zgodny z dokumentacją projektową oraz 

STWiORB. 

 Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być zgodne z STWiORB         D-08.01.02A 

„Ustawienie krawężników kamiennych”. 

5.4. PODSYPKA 
 Do wykonania nawierzchni z ażurowych płyt betonowych należy stosować podsypkę cementowo-

piaskowa. 

 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej 

STWiORB oraz z PN-S-96026 [12]. 

 Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i STWiORB. 

 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 PŁYT 
5.5.1. Sposób układania płyt 

 Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera.  

 Płyty powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były prostopadłe do osi zatoki. Na 

krawędziach bocznych nawierzchni oraz na łukach konieczne jest docięcie płyt na wymagany wymiar. 

  

5.6. WYPEŁNIENIE OTWORÓW 
 Wypełnienie otworów w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane ziemią 

urodzajną – humusem na całej wysokości płyty (10 cm). Humus powinien odpowiadać wymaganiom 

STWiORB D-09.01.01 „Zieleń drogowa”. 
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5.7. OBSIEW MIESZANKĄ TRAW 
 Obsiew humusu wypełniającego otwory w płycie wykonać mieszanką traw oraz metodą określoną w  

STWiORB D-09.01.01 „Zieleń drogowa”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 

 Badania pełne przeprowadza producent płyt. 

 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

 Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01 

[7]. 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów wg pkt 2.3 do 2.7. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 

badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Badanie podłoża 

 Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 

 Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym 

rondzie. 

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 

 Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego 

odcinka. 

6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt 

 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na 

całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.5. 

6.3.5. Sprawdzenie wypełnienia otworów 

 Sprawdzenie wypełnienia otowrów wykonuje poprzez ocenę wizualną. 

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI 
6.4.1. Równość 

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

BN-68/8931-04 [11]. 

 Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

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

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

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

cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

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

6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 

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

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt betonowych podano 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 3 razy na 1 zatokę 
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2 Rzędne wysokościowe 3 razy na 1 zatokę 

3 Ukształtowanie osi w planie 3 razy na 1 zatokę 

4 Szerokość nawierzchni 3 razy na 1 zatokę 

5 Grubość podsypki 3 razy na 1 zatokę 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 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 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

przygotowanie podłoża lub podbudowy, 

wykonanie podsypki. 

 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

przygotowanie podłoża oraz podbudowy, 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie podsypki, 

ułożenie płyt, 

wypełnienie otworów, 

wykonanie obsiewu, 

pielęgnację nawierzchni, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 
1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych  budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 

2. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

4. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (W okresie 

przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek (W 

okresie przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

6. PN-EN206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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D-05.03.04  NAWIERZCHNIA  BETONOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 

betonu cementowego przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego dla nawierzchni o kategorii ruchu KR5. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 

zagęszczeniem. 

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C 35/45 przy RGb = 35 MPa dla 

próbek walcowych i 45MPa dla próbek sześciokątnych) określający wytrzymałość gwarantowana 

betonu (RGb ). 

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pęcherzyków, 

w ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku działania 

domieszek napowietrzających, dodanych do mieszanki betonowej. 

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 

i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 

1.4.8. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające wprowadzenie podczas 

mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków 

powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym. 

1.4.9. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego 

powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed 

odparowaniem wody. 

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umożliwiająca 

wydłużanie się i kurczenie płyt. 

1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca tylko 

kurczenie się płyt. 

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 

poprzecznego. 

1.4.13. Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi. 

1.4.14. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 

dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 

przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, 

zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na 

zimno. 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. CEMENT 
Do betonu klasy C35/45 stosuje się cementy portlandzki CEM I klasy 42,5 N(R)  lub portlandzki żużlowy  

CEM II B-S 42,5 N(R), odpowiadający wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1 

Tabela 1 Wymagania dla cementu klasy 42,5 N lub 42,5 R 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 Wytrzymałość normowa po 28 dniach, MPa 42,5<R<62,5 PN-EN 196-1 

2 Początek wiązania, min,  ≥ 120 PN-EN 196-3+A1 

3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3+A1 

4 Właściwa ilość wody  28,0% PN-EN 196-3+A1 

5 Strata prażenia ≤ 5,0% PN-EN 196-2 

6 Zawartość alkaliów Na2Oeq przy stosowaniu  cementu CEM I 

42,5N (R) 

≤ 0,80 PN-EN 196-2 

7 Zawartość alkaliów Na2Oeq przy stosowaniu  cementu CEM 

II/B-S 42,5 N (R) 
 0,90 PN-EN 196-2 

2.3. KRUSZYWO 
 Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować kruszywa 

łamane, żwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm według norm PN-EN 13043:2004 [36], 

PN- EN 13043:2004 [37], PN- EN 13043:2004 [38] i spełniające wymagania zawarte w niniejszych 

STWiORB. 

Wykonanie nawierzchni dwuwarstwowo, wymaga do warstwy górnej zastosowania kruszywa 

łamanego i/lub żwirowego płukanego, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 mm w warstwie ścieralnej 

oraz 16,0 mm w warstwie konstrukcyjnej. Udział kruszywa łamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm 

powinien wynosić co najmniej 50% a w mieszance powyżej 8 mm co najmniej 35%.  

Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania określone w tablicy 3. 

  

Tabela 2 Wymagane właściwości kruszywa do nawierzchni z betonu cementowego 

Lp.  Materiał  Wymagania 

1 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nisza niż   

- kruszywo grube   

D/d ≤ 2 lub D ≤ 11,2 mm  Gc 85/20 

D/d ≥ 2iD ≥ 11,2 mm  Gc 90/15 

- kruszywo drobne - D ≤ 4 mm i d = 0  GF85 

- kr. naturalne 0/8 - D = 8 mm i d = 0  GNG90 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.  wg PN-EN 12620+A1 

3.  

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kat. nie wyższa niż   

- kruszywo grube f1,5 

- kruszywo drobne - D ≤ 4 mm i d = 0  f3 

- kr. naturalne 0/8 - D = 8 mm i d = 0  f3 

4 
Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN FI20 lub SI20 

933-4, kat. nie wyższa niż   

5 
Odporność kruszywa grubego na rozdrabnianie wg PN-EN   

1097-2, rozdz. 5; kat. nie wyższa niż LA25 

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

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

8 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, zał. B, kategoria  WA241*) 

9 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, kat. nie wyższa niż  F1 lub MS18 

10 
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie, eg PN-EN 1744-1+A1, 

kategoria AS0,2 

11 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta 

 

*)Jeżeli nasiąkliwość jest większa to należy badać mrozoodporność wg p. 10 
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Kruszywo łamane powinno odpowiadać zerowemu stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej 

wg 

normy PN-B-06714-46:1992. 

W przypadku gdy kruszywo nie odpowiada zerowemu stopniowi należy przeprowadzić dodatkowe badania 

według norm PN-B-06714-34:1991 i PN-B-06714-34/Azl:1997. Za zgoda Inżyniera dopuszcza się wykonanie 

badan dodatkowych wg PN-B-06714-24. 

2.4. WODA 
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni 

betonowej należy stosować wodę spełniająca wymagania wody zarobowej do betonu wg PN-EN 1008:2004. 

  

2.5. DOMIESZKI NAPOWIETRZAJĄCE 
 Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z 

normą PN-EN 934-2+A1:2012 [8] lub aprobatą techniczną. 

 Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w 

nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2011 [15]. 

Należy pamiętać, że wytrzymałość końcowa betonu napowietrzonego ulegnie obniżeniu (ok. 10%) i 

fakt ten przy opracowaniu receptury należy uwzględnić. 

 Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6. 

Tablica 3. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej 

Maksymalna  Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 

średnica ziaren 

kruszywa, 

bez domieszki upłynniającej lub 

uplastyczniającej 

z domieszką upłynniającą lub 

uplastyczniającą 

mm średnia dzienna minimalna średnia dzienna minimalna 

8  (w-wa 

ścieralna) 

5,5 5,0 6,5 6,0 

16 (w-wa 

konstrukcyjna) 

4,5 4,0 5,5 5,0 

 

Stosowanie innych domieszek powinno wynikać z potrzeb technologicznych, podyktowanych 

warunkami wbudowania mieszanki betonowej. 

Przy doborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Badanie zgodności należy wykonać w 

laboratorium i sprawdzić na odcinku próbnym. 

Procedura techniczna i ilość dozowanych domieszek powinny być zgodne z ustaleniami odpowiednich 

dokumentów i instrukcji. Nie należy stosować równocześnie więcej niż 3 rodzajów domieszek. 

2.6. MASY ZALEWOWE LUB WKŁADKI USZCZELNIAJĄCE 
 Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 

wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 

2.7. MATERIAŁY DO PIELĘGNACJI NAWIERZCHNI BETONOWEJ 
Do pielęgnacji świeżo ułożonej nawierzchni z betonu cementowego należy stosować preparaty 

powłokowe posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach 

budowlanych. 

Inżynier, po zaakceptowaniu materiału i technologii pielęgnacji, może dopuścić inne materiały, jak np.: 

- piasek bez zanieczyszczeń organicznych zraszany woda przez okres 7 dni, 

- geowłóknina techniczna o grubości co najmniej 5 mm, utrzymywana w stanie wilgotnym poprzez 

zraszanie woda przez okres 7 dni, 

- folie z tworzyw sztucznych. 

2.7. MATERIAŁY DO PIELĘGNACJI NAWIERZCHNI BETONOWEJ 
Do pielęgnacji swieżo ułożonej nawierzchni z betonu cementowego nalezy stosować preparaty 

powłokowe posiadajace odpowiednie dokumenty dopuszczajace Wyrób do stosowania w robotach 

budowlanych. 

Inżynier, po zaakceptowaniu materiału i technologii pielęgnacji, może dopuscic inne materiały, jak np.: 

- piasek bez zanieczyszczeń organicznych zraszany woda przez okres 7 dni, 

- geowłóknina techniczna o grubosci co najmniej 5 mm, utrzymywana w stanie wilgotnym poprzez 

zraszanie woda przez okres 7 dni, 

- folie z tworzyw sztucznych. 

2.8. MATERIAŁY DO ZABEZPIECZENIA PRZECIWEROZYJNEGO PODBUDÓW (WARSTWA 

POŚLIZGOWA) 
Do przeciwerozyjnego zabezpieczenia podbudów (warstwa poślizgowa) pod nawierzchnią, należy 

stosować geowłókninę. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

333 

 

Geowłóknina powinna być wykonana z poliolefinów (włókien polipropylenowych lub 

polietylenowych) jako geosyntetyk nietkany (non wovens), powinna odznaczać się odpornością na działanie 

alkaliów i powinna spełniać n/w parametry: 

Tabela 6. Podstawowe parametry techniczne geowłókniny  

Lp. Właściwości Jm. Wymagania Metoda badań wg normy 

1. Gramatura/masa powierzchniowa g/m2 450 ÷ 550 PN-EN ISO 9864 

2. 

Wytrzymałość na rozciąganie 

- wzdłuż pasma 

- wszerz pasma 

 

kN/m 

kN/m 

 

≥ 20 

≥ 20 

PN-EN ISO 10319 

3. Grubość przy nacisku 20 kPa mm ≥ 2 PN-EN ISO 9863-1 

4 

Wodoprzepuszczalność 

prostopadła do płaszczyzny 

geowłókniny 

l/m
2
s ≥ 45 PN-EN ISO 11058 

 

Zdolność przepływu wody w 

płaszczyźnie geowłókniny przy 

nacisku 20 kPa, przy spadku 

hydraulicznym i=1 

10-6 m
2
s ≥ 4,0 PN-EN ISO 12958 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI BETONOWYCH 
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

a) wytwórni stacjonarnych o pracy typu ciągłego (w tym rezerwowej) zapewniających ciągłą produkcję 

mieszanki betonowej na potrzeby danego zadania:  

- na warstwę górną (ścieralną) nawierzchni betonowej o wydajności do 100 m3/h,  

- na warstwę dolną nawierzchni betonowej o wydajności do 250 m3/h,  

- rezerwowej o wydajności do 100 m3/h,  

wyposażonych w automatyczne urządzenie (sterowane elektroniczne) wagowego dozowania wszystkich 

składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania (wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 

składników):  

- kruszywo ± 3%,  

- cement ± 3%,  

- woda ± 3%.  

 

Czas mieszania składników w mieszalniku powinien wynosić minimum 45s.  

Wytwórnie muszą wyprodukować a samochody muszą zawieźć na miejsce wbudowywania taką ilość 

mieszanki by maszyny mogły układać nawierzchnię bez zatrzymywania na dziennej działce roboczej. Każde 

zatrzymanie maszyny skutkuje powstaniem nierówności podłużnej.  

 

b) przewoźnych zbiorników na wodę,  

 

c) zestawu maszyn do układania mieszanki betonowej składającego się z:  

- układarki do układania dolnej warstwy nawierzchni, wyposażonej w:  

- stół układający mieszankę o szer. min 12,0m a max. 15,0m;  

- automatyczne urządzenia do sterowania stołem w pozycji pionowej i poziomej;  

- deskowanie ślizgowe;  

- zespół wibratorów wgłębnych do zagęszczania mieszanki betonowej;  

- automatyczne urządzenie do wwibrowywania dybli  

- urządzenie do wwibrowywania kotew;  

- zespół napędowy podwozia gąsienicowego, 

 

Układarki do układania górnej uzupełniającej warstwy nawierzchni , wyposażonej w: 

 

- stół układający mieszankę o szer. min 12,0m i max. 15,0m;  
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- automatyczne urządzenia do sterowania stołem w pozycji pionowej i poziomej;  

- zespół wibratorów wgłębnych do zagęszczania mieszanki betonowej;  

- poprzeczną belkę do wygładzania powierzchni układanej mieszanki betonowej;  

- deskowanie ślizgowe;  

- mechaniczną zacieraczkę powierzchni układanej mieszanki betonowej;  

- zespół napędowy podwozia gąsienicowego.  

 

Maszyny z pomostem roboczym wyposażonej w:  

 

- układ sterowania kierunkiem jazdy pomostu  

- pomost o min. szer. 12,0m i max. szer. 15,0m z którego można wykonywać ręcznie  

   poprawki niedokładnie zatartej powierzchni (przez urządzenie mechaniczne) .  

- mechaniczne urządzenie do spryskiwania środkiem hydrofobowym lub opóźniającym  

  hydratację cementu (np. glukozą). Spryskiwacze powinny być umieszczone na  

  poprzecznej belce umocowanej ok. 40cm nad powierzchnią ułożonej mieszanki .  

 

Dysze powinny być rozmieszczone w odstępach ok. 45cm  

Powyższe urządzenie powinno być również wyposażone w uchwyty:  

- do zamontowanie walca z nawiniętą folią służącą do przykrywania nawierzchni w trakcie jej układania. Folia 

powinna być szersza od układnej nawierzchni o ok. 1,5m w celu zamocowania jej brzegów do podłoża (np. za 

pomocą nasypanego gruntu) a tym samym zabezpieczenia jej brzegów przed podmuchami wiatru,  

- do zamocowania tkaniny jutowej ciągnionej po rozłożonej foli, w celu jej dociskania do ułożonej 

nawierzchni.  

 

d) Sprzęt do usuwania niezwiązanej zaprawy cementowej (do teksturowania)  

- samochód ciężarowy przystosowany do czyszczenia powierzchni wodą pod wysokim   

  ciśnieniem  

- szczotki mechaniczne kolumnowe z włosiem stalowym  

- urządzenie do piaskowania (w przypadku konieczności poprawienia lokalnie  

   makrostruktury nawierzchni).  

 

e) Sprzęt do wykonywania szczelin i ich wypełniania.  

 

- pił tarczowych do mechanicznego cięcia szczelin dylatacyjnych w betonie    

  wyposażonych w automatyczne odsysanie i odprowadzenie (poza jezdnię) mułu  

  powstałego podczas cięcia,  

- urządzenie do fazowania krawędzi przy szczelinach na głębokość ≤ 3mm,  

- sprężarkę do czyszczenia szczelin sprężonym powietrzem,  

- urządzenie do gruntowania ścianek bocznych szczeliny roztworem gruntującym  

  (primerem),  

- urządzenie do wciskania kordu w szczelinę podłużną,  

- urządzenie do wypełniania szczelin podłużnych, masą zalewową na gorąco,  

- urządzenie do wciskania profili gumowych w szczeliny poprzeczne,  

- maszynę ze szczotką mechaniczną do teksturowania powierzchni betonowej lub  

  maszynę do wymywania nie związanej zaprawy cementowej pod ciśnieniem wody do  

  głębokości 1,5 mm  

- maszynę do mechanicznego nanoszenia powłoki hydrofobowej jako zabiegu pielęgnacyjnego po 

teksturowaniu powierzchni.  

 

f) Sprzęt do wykonania dylatacji bitumicznej  
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Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji 

Inżyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mieć do dyspozycji 

następujący sprzęt:  

- piłę mechaniczną,  

- młot pneumatyczny,  

- sprężarkę powietrza 200-300 m3/h z filtrem przeciwolejowym,  

- piaskownicę,  

- kotły do przygotowania masy zalewowej,  

- suszarkę na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa,  

- wózki-termosy do przechowywania kruszywa,  

- pędzle do nakładania środka gruntującego,  

- sprzęt do transportu pomocniczego.  

 

Maszyny i sprzęt przed uruchomieniem do pracy, muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

3.2. SPRZĘT DO UKADANIA GEOWŁÓKNINY 
Do przenoszenia i układania geowłókniny Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu 

zalecanego przez Producenta, nie powodującego uszkadzania układanego materiału. Mogą to być np. układarki 

o prostej konstrukcji lub inne maszyny mające możliwość podwieszenia szpuli z materiałem i powolne 

rozwijanie i układanie go podczas jazdy. Mocowanie geowłókniny do podłoża powinno być trwałe wykonane 

za pomocą gwoździ stalowych z podkładkami lub kołków kotwiących. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem należy 

przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

 Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w 

świadectwach dopuszczenia. 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206:2014-04 [25]. 

Geowłókninę należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zniszczeniem, rozerwaniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej 
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań 

kontrolnych przez Inżyniera. 

 Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 

 doborze kruszywa do mieszanki, 

 doborze ilości cementu, 

 doborze ilości wody, 

 doborze domieszek. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego  

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 7. 

Tablica 4. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 

 Rzędne krzywych granicznych 

Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm 

 0/8 (w-wa ścieralna) 0/16 (w-wa konstr.) 

przechodzi przez   
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31,5 

16,0 

8,0 

4,0 

2,0 

1,0 

0,5 

0,25 

100 

61  74 

36  57 

21  42 

14  26 

5  11 

100 

60  76 

36  56 

21  42 

12  32 

7  20 

3  8 

 
 Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia 

właściwości 

mieszanki betonowej zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04, w następującym zakresie: 

- oznaczenie konsystencji. Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków 

transportu oraz technologicznych warunków układania i zagęszczania. Dopuszcza się konsystencje V2 -f V4 

sprawdzana metoda Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 lub konsystencje SI -f S2 sprawdzana metoda 

stożka opadowego wg PN-EN 12350-2:2001. 

- oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2011, dopuszczalna zawartość powietrza w 

mieszance betonowej nie powinna być większa od wartości wyspecyfikowanej o więcej niż 4% oraz nie 

powinna przekraczać wartości wg p.2.5. 

Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 0,45. Zaleca sie, 

aby zawartość cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m3. 

Ponadto mieszanka betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej zawartości alkaliów, która powinna 

być mniejsza od 3 kg/m3. 

5.3. WŁAŚCIWOŚCI BETONU 
 Wbudowany beton powinien odpowiadać klasie wytrzymałości na ściskanie C35/45 oraz klasie 

ekspozycji XF4 wg PN-EN 206:2014-04. Badanie właściwości betonu należy przeprowadzić na próbkach 

sześciennych o boku 150mm (fck,cube) lub na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm 

(fck,cyl). 

Tablica 5. Wymagania dla betonu nawierzchniowego 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, nie mniejsza niż, MPa 

 C 35/45 PN-EN 12390-3 [18] 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 

28 dniach dojrzewania, nie mniejsza niż, MPa 

 

5,5 

PN-S-96015 [42] 

PN-E 12390- 5 [21] 

3 Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu 

bezpośrednim, ubytek masy, nie więcej niż, % 

Spadek wytrzymałości na ściskanie, nie więcej 

niż, % 

 

5,0 

20 

 

PN- EN 206:2014-04  [25] 

4 Odporność na działanie soli odladzających po 

50 cyklach w 3% NaCl 
FT2 

5 Wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie, nie 

więcej niż, mm 

0,200 PN-EN 480-11 [7] 

5.4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5

o
C 

i nie wyższa niż 25
o
C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 

cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.  

 Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 25
0
C pod 

warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30
0
C. W przypadkach koniecznych 

dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 5
0
C pod warunkiem 

stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 

5
0
C przez okres co najmniej 3 dni. 

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 9. 

Tablica 6. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 

Temperatura 

powietrza tp, 
0
C 

Temperatura układanej 

mieszanki betonowej tb, 
o
C 

Uwagi 

+ 5  tp  + 25 + 5  tb + 30 dopuszcza się prowadzenie robót 

+ 25  tp  + 30 tb  + 30 stosowanie specjalnych zabiegów 
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5.5. PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY 
 Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

#0/63 mm, C90/3 zgodnie z STWiORB  D – 04.04.02b Podbudowa  zasadnicza z  mieszanki  kruszywa  

niezwiązanego. 
5.6. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 Mieszankę betonową o ścisłe określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 

wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej 

mieszanki. 

Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

zabezpieczający przed segregacja i wysychaniem. 

5.7. WBUDOWYWANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 Wbudowywanie mieszanki betonowej może odbywać się: 

- w deskowaniu przesuwnym ślizgowym. 

- w deskowaniu stałym w prowadnicach (wyjątkowo), 

- w deskowaniu stałym ręcznie, z zagęszczaniem listwa wibracyjną (w sytuacjach dopuszczonych przez 

Inżyniera). 

Nawierzchnia powinna być wykonywana jednowarstwowo. Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z 

Dokumentacja Projektowa. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu 

odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, 

zgodnie z wymaganiami normy PN-85/S-96015. Do zagęszczenia mieszanki betonowej nalepy stosować 

mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni 

betonowej należy nadać teksturę. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania wybrany sposób 

nadania tekstury zgodnie z STWIORB. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych powierzchni o 

nieregularnych kształtach, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym 

 Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 

poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 

uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z 

mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone 

olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic. 

 Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej 

niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 

 Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą 

betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 

 Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy 

betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Ruch układarki 

powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku 

nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie woda przed i po zagęszczeniu, 

zacieranie szczotka w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie 

powierzchni zaprawa cementowa jest niedopuszczalne. 

Mieszankę betonowa nalepy rozłożyć nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu, a proces 

wbudowywania i zagęszczania zakończyć przed rozpoczęciem wiązania. 

Zalecana prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. 

5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ W WARUNKACH ODBIEGAJĄCYCH OD 

PRZECIĘTNYCH 
5.8.1. Warunki realizacji Robót odbiegające od przeciętnych 

Do warunków odbiegających od przeciętnych podczas realizacji Robót zaliczyć należy: 

- warunki obniżonej temperatury, gdy temperatura powietrza wynosi poniżej +5°C, 

- warunki podwyższonej temperatury, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej +25°C, 

- warunki niskiej wilgotności powietrza, gdy wilgotność względna powietrza wynosi poniżej 50%, 

- warunki deszczowe. 

Temperatura mieszanki betonowej w okresie miedzy jej przygotowaniem i wbudowaniem nie może być niższa 

od +5°C lub wyższa od +30°C. 

5.8.2. Realizacja Robót w warunkach obniżonej temperatury 
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Realizacja Robót betonowych w warunkach obniżonej temperatury jest dopuszczalna w razie konieczności 

dokończenia istotnych fragmentów Robót. Dopuszcza się wykorzystanie metody zachowania ciepła, której 

istota polega na pielęgnacji mieszanki w szalunkach. 

Wymagana wytrzymałość na ściskanie beton powinien osiągnąć przez zachowanie ciepła uzyskanego podczas 

podgrzewania składników (kruszywo, woda) mieszanki betonowej oraz ciepła technologicznego, 

wydzielonego w procesie wiązania i twardnienia. Konieczna w tym przypadku jest staranna ochrona mieszanki 

betonowej przed utrata ciepła w okresie jej przygotowania, transportu, układania, wiązania i twardnienia do 

czasu uzyskania przez beton wytrzymałości zapewniającej odporność na działanie mrozu. 

5.8.3. Realizacja Robót w warunkach podwyższonej temperatury 

Budowa nawierzchni betonowych powinna być wykonywana w temperaturach otoczenia nie wyższych niż 

+25°C. W przypadku wystąpienia wyższej temperatury należy stosować zabiegi obniżające temperaturę 

mieszanki betonowej z jednoczesnym schłodzeniem podłoża. 

Możliwym rozwiązaniem jest prowadzenie Robót betonowych w innych porach doby. W każdych warunkach 

powierzchnia betonu musi być zabezpieczona przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

Temperatura mieszanki betonowej przed wbudowaniem nie może przekroczyć +30 °C. 

5.8.4. Realizacja Robót w warunkach niskiej wilgotności powietrza 

Jeśli podczas betonowania nawierzchni występują zjawiska niskiej wilgotności powietrza, należy przygotować 

odpowiednia liczbę osłon wodoszczelnych utrudniających lub uniemożliwiających odparowanie wody z 

powierzchni betonu. 

5.8.5. Realizacja Robót w warunkach opadów atmosferycznych 

W czasie wystąpienia opadów atmosferycznych należy wstrzymać realizacje Robót betonowych. Konieczne 

jest zabezpieczenie wcześniej wykonanych odcinków nawierzchni. Należy sie liczyć z koniecznością 

odprowadzenia nadmiaru wód opadowych szczególnie na tych fragmentach dróg, gdzie utrudniony może być 

odpływ. 

5.9. WYKONANIE SZCZELIN ORAZ  ICH WYPEŁNIENIE MASAMI ZALEWOWYMI 
 Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

W nawierzchni betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

 szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne – dyblowane i kotwione, 

 szczeliny skurczowe pozorne, 

 szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 

 szczeliny konstrukcyjne. 

Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami 

poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać 

w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli przerwa w betonowaniu 

trwała dłużej niż jedną godzinę. 

 Szczeliny skurczowe pozorne  należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 

piłami mechanicznymi do głębokości zgodnej z dokumentacją projektową (1/3 – 1/4 grubości płyty).  

 Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń nawierzchni 

betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, 

korytka ściekowe itp.). 

 Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania 

pozwala na zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. 

 Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 

Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w tablicy 10. 

Tablica 7. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

Średnia temperatura powietrza w 
0 
C 5 od 5  

do 15 

od 15  

do 25 

od 25  

do 30 

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do 

osiągnięcia przez beton wytrzymałości 

10 MPa 

od 20  

do 30 

od 15  

do 20 

od 10  

do 15 

 

od 6 do 10 

 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się kord (sznur uszczelniający) oraz masy 

zalewowe na gorąco posiadające stosowny dokument dopuszczający Wyrób do stosowania w robotach 

budowlanych. Wybrany materiał powinien zostać zatwierdzony przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, musza być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń 

obcych, pozostałości po cieciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin musza być suche, czyste, nie wykazywać 

pozostałości pylastych. 

Wypełnianie szczelin masami na gorąco wolno wykonywać przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej 

pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach 
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szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 

Wypełnianie szczelin masa zalewowa należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

5.10. PRACE ZWIĄZANE Z NADANIEM OSTATECZNEJ TEKSTURY NAWIERZCHNI 
Prace te maja na celu podwyższenie współczynnika przyczepności kół pojazdu do nawierzchni i tym 

samym poprawę bezpieczeństwa ruchu.  

Na projektowanej drodze należy wykonać strukturę z kruszywem odkrytym. W związku z 

powyższym, w tym celu, trzecia maszyna (z zestawu układającego nawierzchnie betonową) spryskuje 

środkami chemicznymi (glukozą lub opóźniaczami) powierzchnię ułożonej nawierzchni. Wskazanym jest 

dodać do preparatów kolorowego pigmentu, w celu ułatwienia wizualnej kontroli pokrycia nimi, powierzchni 

płyty. Następnie w tym samym cyklu technologicznym nanosi preparat powłokowy zabezpieczający beton 

przed utratą wody. W przypadku stosowania preparatu o kompleksowym działaniu (połączenie funkcji środka 

opóźniającego oraz preparatu powłokowego do pielęgnacji) nie ma konieczności dodatkowego zabezpieczenia 

świeżo ułożonej nawierzchni preparatem powłokowym. Naniesiona powłoka, powinna być przykryta folią 

polietylenową (o gramaturze 130) rozwijaną z walca zamontowanego na maszynie spryskującej. Folia 

powinna być dociskana do układanej powierzchni, za pomocą ciągnionej tkaniny jutowej zamocowanej na tej 

samej maszynie. Rozłożona folia powinna być używana w celu zabezpieczenia ułożonej nawierzchni przed:  

szybkim odparowaniem wody (zwłaszcza przy wysokich temperaturach powietrza),  opadami deszczu,  

wejściem zwierząt (w terenie zabudowanym),  nie kontrolowanym wejściem ludzi. 

Umożliwia również równomierne twardnienie betonu, co ma istotne znaczenie podczas procesu 

odsłaniania kruszywa a tym samym wpływa pozytywnie na równość poprzeczną i podłużną W zależności od 

warunków pogodowych, po upływie od 12-24 godzin powinno nastąpić teksturowanie poprzez usuwanie 

zaprawy za pomocą mechanicznych kolumnowych szczotek obrotowych, zbudowanych z włosia stalowo-

polipropylenowego. Obracające się szczotki, przesuwając się na ramie maszyny w poprzek nawierzchni, 

dokonują od 4 do 8 przejazdów celem usunięcia pasty cementowej i uzyskania wymaganej tekstury, odkrytego 

kruszywa. O czasie usunięcia zaprawy decydują przeprowadzane próby w zależności od warunków 

atmosferycznych, Przed teksturowaniem, folia powinna być na bieżąco stopniowo usuwana z powierzchni 

niezbędnej do swobodnej pracy szczotek. Zadawalające efekty odsłaniania kruszywa, można uzyskać przy 

pomocy maszyny wyposażonej w zestaw dysz wydających wodę pod wysokim ciśnieniem i wypłukującej 

niezwiązaną zaprawę.  

W miejscach, w których nie uzyskano wymaganej głębokości tekstury, można ją poprawić za pomocą 

piaskowania. Podczas teksturowania, wymiatanie drobnej frakcji betonu może powodować powstawanie dużej 

ilości kurzu. Należy zatem robić to wcześnie rano , kiedy kondensacja wilgoci pod folią jest największa oraz 

odkrywać należy folię małymi fragmentami aby zmniejszyć parowanie wilgoci kondensacyjnej. 

5.11. PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI 
Pielęgnację nawierzchni betonowej prowadzimy za pomocą materiałów wg p.2.6 przez okres minimum 7 dni. 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy 

stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczna i najmniej 

pracochłonna. 

Preparat pielęgnacyjny, posiadający ważny dokument dopuszczający Wyrób do robót budowlanych, należy 

nanieść możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 30 minut od 

rozpoczęcia wiązania, lub zgodnie z zaleceniami Producenta. Ilość preparatu powinna być zgodna z 

zaleceniami producenta. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia 

betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana woda. 

Inne sposoby pielęgnacji nawierzchni wymagają aprobaty Inżyniera. 

Ruch kołowy po wykonanej nawierzchni jest możliwy po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości 

28 dniowej stwierdzonej „in situ". 

5.12. ZBROJENIE SZCZELIN 
 W miejscu występowania szczelin stosuje się: 

 dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych, 

 kotwy jako zbrojenie szczelin podłużnych. 

Rozmieszczenie, długość, średnica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

5.12. ODCINEK PRÓBNY 
  Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczaniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości nawierzchni, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego lub czasu wibrowania urządzeń wibracyjnych dla 

uzyskania jednolitego zagęszczenia całej warstwy. 
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Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania jakie będą stosowane do wykonywania nawierzchni. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m
2
 do 800 m

2
, a długość nie powinna być 

mniejsza niż 200 m. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inżyniera. 

W czasie wykonywania odcinka próbnego Wykonawca powinien przeprowadzić badania: 

 mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2  

 betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 5 (zaleca się wykonanie badań na odwiertach 

pobranych z tego odcinka). 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wyników badań i 

pomiarów z odcinka próbnego przez Inżyniera.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w 

przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w 

punktach  5.2 i 5.3 niniejszej STWiORB. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w 

tablicy 11. 

6.3.2. Właściwości kruszywa 

 Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 

Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3. 

6.3.3. Właściwości wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1998 [40]. 

6.3.4. Właściwości cementu 

 Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne z PN-EN 

197-1:2002 [5] i PN-B-19705:1998 [39]. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba  

na dziennej działce roboczej 

1 Właściwości kruszywa  Dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody * Dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu Dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 

5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 

6 Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance 

betonowej 

3 

7 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 

dniach 

3 próbki 

8 Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy 

zginaniu po 28 dniach 

3 próbki 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 3 próbki na 1 km 

10 Oznaczenie mrozoodporności betonu 3 próbki na 1 km 

*) Wody wodociągowej nie bada się 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa 

uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. Właściwości kruszywa powinny być zgodne 

z wymaganiami podanymi w p. 2.3. 

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-2:2001 lub PN-EN 123-

3:2001, zależnie od przyjętej metody. Wyniki badan powinny być zgodne z receptura mieszanki 

betonowej, zatwierdzona przez Inżyniera. 
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6.3.7. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

 Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7: 

2001 [15]. Wyniki badań powinny być zgodne z receptą. 

6.3.8. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu wg 

PN-EN 12390-7:2001 [22]. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w recepcie. 

 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub 

PN-EN 12390-3:2001[18]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 

6.3.9. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN 

12390-5:2001 [20]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5. 

6.3.10. Nasiąkliwość betonu 

 Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badań 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5. 

6.3.11. Mrozoodporność betonu 

 Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badań 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5. 

6.4. BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI BETONOWEJ 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów podaje  tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań  

i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
  

7 Grubość nawierzchni 1 raz na długości ułożonego pasa 

układarki 

8 Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, 

wypełnienie 

2 razy na 1 km i przy wiadukcie oraz 

na skrzyżowaniach 

9 Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość 

i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według 

decyzji Inżyniera 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3 cm. 

6.4.3. Równość nawierzchni 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04 [45].  

 Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 

 5 mm na drogach kl. I i II, 

 6 mm na drogach pozostałych klas. 

 Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 

przekraczać 5 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,2 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

 Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

1,5 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją 

 5 cm. 

6.4.7. Grubość nawierzchni 

 Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%. 

6.4.8. Sprawdzanie szczelin 
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 Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. 

Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją: 

rozmieszczenie 5 cm., wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklęsły). 

6.4.9. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

 Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w 

sposób określony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-11:2000 [7]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWĄ 
 Jednostką obmiarową jest  m

2
 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 nawierzchni betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 ułożenie warstwy przeciwpoślizgowej, 

 wyprodukowanie mieszanki betonowej, 

 transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

 ustawienie deskowań, 

 ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie, 

 pielęgnacja nawierzchni 

 wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych i poprzecznych szczelin, 

 zbrojenie szczelin 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.NORMY 
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości 

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

8. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą 

stożka opadowego 

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą 

VeBe 

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności 

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą 

stolika rozpływowego. 

14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 
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15. PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. 

Metody ciśnieniowe. 

16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form 

17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do 

badania 

19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja 

maszyn wytrzymałościowych 

20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do 

badania 

21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu próbek do badania 

22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 

23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

25. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

26. PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

27. PN-B-06714-13: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 

28. PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

29. PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

30. PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

31. PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

32. PN-B-06714-26: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 

organicznych 

33. PN-B-06714-28: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

34. PN-B-06714-42: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

35. PN-B-06714-43: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 

36. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

37. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

38. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

39. PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny  

40. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

41. PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz 

metod badań 

42. PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 

43. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

44. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

45. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10.2. INNE DOKUMENTY 
     46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2014 

     47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, Warszawa,2014 

     48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na działanie soli  

odladzających 
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D-05.03.05A  NAWIERZCHNIA  Z  BETONU 

ASFALTOWEGO.  WARSTWA ŚCIERALNA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe 2014 [70] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta, którą 

wbudować należy na drogach serwisowych KR 1. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 

przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę 

produkcji (ZKP) zgodnie z  PN-EN 13108-21 [53]. 

 Dopuszcza się stosowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S na obiektach mostowych, 

jeżeli nawierzchnia dojazdów do mostu jest wykonana z betonu asfaltowego. 

Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Stosować należy mieszankę AC8S (KR 1) 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 

nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 

określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [71]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 

sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 

Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_S – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

PMB – polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG – asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 

D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej 

nie określać), 

TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
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MOP – miejsce obsługi podróżnych.  

ZKP – zakładowa kontrola produkcji 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE 
 Należy stosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591 [23]. 

Asfalt drogowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23] 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj 

asfaltu 

50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21] 46-54 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN ISO 2592 

[67] 

230 

4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

PN-EN 12592 [24]  

99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek 

lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

PN-EN 12607-1 

[29] 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, 

nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [20] 50 

7 Temperatura mięknienia po 

starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 48 

8 Wzrost temp. mięknienia po 

starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 9 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura łamliwości Fraassa, nie 

więcej niż 

°C PN-EN 12593 [25] -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [23] Brak 

wymagań 

11 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596 [27] Brak 

wymagań 

12 Lepkość kinematyczna w 135°C mm
2
/s PN-EN 12595 [26] Brak 

wymagań 
 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 

grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 

grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 

w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni - 180°C, 

2.3. KRUSZYWO  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49] i 

WT-1 Kruszywa 2014 [69], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz.  

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa 

łamanego i niełamanego lub kruszywo łamane w 100% . 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 

proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

346 

 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy stosować kruszywa ze skał magmowych, 

metamorficznych lub osadowych. 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej nie należy stosować kruszyw sztucznych, organicznych oraz 

kruszonych żwirów i piasków.  

Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego w warstwie ścieralnej.  

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [69]  wg tablic poniżej. 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa KR1÷KR2 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5]; 

kategoria nie niższa niż: 
GC85/20

 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż według kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1[5]; 

kategoria nie wyższa niż: 

f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] 

lub według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie 

wyższa niż: 

 

FI25 lub SI25 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie 

grubym według PN-EN 933-5 [8]; kategoria 

nie niższa niż: 

C deklarowana 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie 

według normy PN-EN 1097-2 [12], badana 

na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 

kategoria nie wyższa niż: 

 

LA30 

7 Odporność na polerowanie kruszyw według 

PN-EN 1097-8 [17] (dotyczy warstwy 

ścieralnej), kategoria nie niższa niż: 

 

PSV44 

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowa-na 

przez 

producenta 

9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowa-na 

przez 

producenta 

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 

[19], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 

ścieralnej); kategoria nie wyższa niż: 

 

10 

11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  

PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: 

 

SBLA 

12 
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

deklarowa-ny 

przez 

producenta 

13 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-

EN 1744-1+A1 [22], p.14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 

 

mLPC 0,1 

14 Rozpad krzemianowy żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 

według PN-EN 1744-1+A1 [22], p. 19.1: 

wymagana 

odporność 

15 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 

1744-1+A1 [22], p. 19.2: 

wymagana 

odporność 

16 Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego według PN-EN 1744-1+A1 

[22] p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

 

V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą 

być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość 

wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą 

z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance 
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mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko 

kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 

Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8  do warstwy ścieralnej  z betonu 

asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7 . 

Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 

warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

KR1 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 

kategorii: 

GTCNR 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 

wyższa niż: 
3 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9+A1 [10]; kategoria nie 

wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-

EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

 

Ecs Deklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1+A1 

[22] p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 

Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z betonu 

asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  8 . 

Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 

warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 

według kategorii: 

GTCNR 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], 

kategoria nie wyższa niż: 
16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9+A1 [10]; 

kategoria nie wyższa niż: 
MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 

933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 
EcsDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 

7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 

7, 8 lub 9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1+A1  [22] p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,  należy stosować wypełniacz spełniający wymagania 

podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa Wymagania 

  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 [49] 

2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9+A1 [10]; 

kategoria nie wyższa niż: 
MBF10 

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [14], nie 

wyższa niż: 
1 % (m/m) 

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [13], 
V28/45 
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wymagana kategoria: 

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 

13179-1 [54], wymagana kategoria: 
R&B8/25 

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-

1+A1 [22], kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 

według PN-EN 196-2 [2], kategoria nie niższa niż: 
CC70 

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana 

kategoria: 

Ka20 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [55], 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

  

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska 

musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 

wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. KRUSZYWO DO USZORSTNIENIA 
 W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej 

użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym 

z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm  i dokładnie przywałować. 

 Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 10. 

 Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 

Tablica 10. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego [69] 

Właściwości kruszywa 
Wymiar kruszywa 

2/4; 2/5 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1[5]; kategoria nie niższa niż: Gc90/10 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1[5]: kategoria nie niższa niż: f0,5 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji) wg PN-

EN 1097-8 [17]; kategoria nie niższa niż: 

PSV50 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 [15]; rozdz.7, 8 lub 9: Deklarowana przez 

producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 [22] p. 14.2; kategoria 

nie niższa niż: 

mLPC0,1 

2.5. ŚRODEK ADHEZYJNY 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 

mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny tak, aby dla konkretnej 

pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [36] wynosiła 

co najmniej 80%. 

 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

określonych przez producenta. 

2.6. MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ I KRAWĘDZI 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 

połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 

stosować: 

c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [62] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [64] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza 

wg norm lub aprobat technicznych. 
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2.7. DODATKI DO MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości 

dodatków powinny być deklarowane.  

Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. Ustalenie przydatności 

powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów: 

– Normy Europejskiej, 

– europejskiej aprobaty technicznej, 

– specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 

asfaltowych. Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na 

badaniach w połączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i 

układania.  

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 

13108-4 [51], załącznik B.  

2.8. SKŁAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [52] załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki 

powinny spełniać wymagania podane w tablicy 13. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podano w tablicach 11. 

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej dla ruchu KR1 [70] 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC8S 

Wymiar sita #, [mm] od do 

16 - - 

11,2 100 - 

8 90 100 

5,6 70 90 

2 45 60 

0,125 8 22 

0,063 6 14 

Zawartość lepiszcza, 

minimum
*) 

Bmin6,0 

2.9. WŁAŚCIWOŚCI MIESZAKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DO WYKONANIA BETONU 

ASFALTOWEGO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy  13. 

Tablica 13. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu 

KR1[70] 

 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN  

13108-20 [52] 

 

Metoda i warunki 

badania 

 

AC8S 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne 

przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 5 

VFBmin75 

VFBmax93 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

w mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 5 
VMAmin14 

Odporność na 

działanie 

wody
a) 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 25°C 

ITSR90 
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a)
 Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w 

WT-2 2014 [70] w załączniku 1 

 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie 

właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien 

funkcjonować certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53].  

Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe 

monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach przygotowywania 

materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika, 

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

c) skrapiarka, 

d) walce stalowe gładkie,  

e) lekka rozsypywarka kruszywa, 

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

h) sprzęt drobny. 

 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 4.  

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych [73] wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach 

izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu 

z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo 

uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 

jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z 

metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 

zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 

zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 

ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 

utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
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mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w 

obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:  

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów, 

 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 

 punkty graniczne uziarnienia, 

 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z 

wymaganiami specyfikacji, 

 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,  

 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.  

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować 

temperaturę mieszanki równą 135°C±5°C, 

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez 

Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.   

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, 

to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji 

projektowej. 

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz 

opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 

laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą 

stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki 

spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty 

mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca 

dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 

dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopuści 

do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z 

PN-EN 13108-21 [53].  

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 

powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 

pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu 

należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 

układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 

lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać wartości podanych w 

pkcie 2.2. 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 

mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30
o
C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej podanej w tablicy 16. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 16. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [70] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest 

dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze 

asfaltowe zawiera taki środek. 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w 

postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich 

wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-

asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.  
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Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 

właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach, m. in. barwy warstwy 

ścieralnej. 

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania 

mieszanki w silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian.  

Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwości 

wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  

oraz czas transportu na budowę.  

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 

powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 

 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wymagana równość jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [72]. 

 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych 

do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 

według PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 

technicznych. 

 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 

poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, 

warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. PRÓBA TECHNOLOGICZNA 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 

obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 

wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą 

i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 

ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku 

otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  

 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania 

właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów 

składowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się 

wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową 

kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się 

pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach 

podanych w punkcie 6.   

 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 

załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną 

w PN-EN 12697-27 [43]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
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5.6. ODCINEK PRÓBNY 
Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 

wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 

technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki 

mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].  

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 

– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy, 

– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do 

wykonania warstwy nawierzchni.  

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m
2
, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak 

dobrane, aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. 

Ilość  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod 

względem zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach 

poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac 

nawierzchniowych objętych danym kontraktem. 

 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 

wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punkcie 5.4. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 

w punkcie 4.2.  

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego gdy na podłożu tworzy się zamknięty film 

wodny. 

 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 17. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. 

promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co 

najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach 

równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, 

aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu.  

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  

Tablica 17. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

Rodzaj robót w czasie 24 h przed 

przystąpieniem  

do robót 

 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm +5 +5 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 

(w osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 

warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 

oscylacji lub walce ogumione.  

5.8. POŁĄCZENIA TECHNOLOGICZNE 
5.8.1. Wymagania ogólne 
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Połączenia technologiczne należy wykonywać jako: 

– złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie), 

– spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi). 

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.  

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 

obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych 

należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza 

poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy 

przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty 

przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. 

Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte 

piłą. 

5.8.2. Złącza 

5.8.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym” 

Do tej metody należy używać rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego zagęszczania 

stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić 

prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić 

przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie 

była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy 

pas.  

5.8.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” 

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. Można 

to uzyskać przez odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy. 

Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść materiał do złączy wg pktu 2.6 w ilości 

co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.  

5.8.2.3. Zakończenie działki roboczej 

W przypadku wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 

temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed przystąpieniem do 

ułożenia kolejnego pasa warstwy należy  usunąć ułożony wcześniej pas o długości do 3 m.  Należy usunąć 

fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg 

pku 2.6 w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

5.8.3. Spoiny  

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy ścieralnej z urządzeniami w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi. 

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.6. 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna być zgodna z pktem 2.6. 

5.10. KRAWĘDZIE  
W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których 

górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka 

odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej 

powinna być wyższa o 0,5÷1,0 cm.  

W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom 

należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych 

wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 

położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi 

należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m
2
.   

Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. 

Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone 

jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej 

jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na 

szerokości co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 

ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstw, aby złagodzić wjazd z niższej warstwy 

na wyższą. W tym celu należy: 

– sfrezować klin niższej warstwy na głębokości od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na długości 

równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 
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– przygotować podłoże zgodnie z pktem 5.4. 

– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.1. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 

[52] załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji 

wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 

1. informacje ogólne: 

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 

– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 

– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność, 

– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych 

właściwości. 

2. informacje o składnikach: 

– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj, 

– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypełniacz: źródło i rodzaj, 

– dodatki: źródło i rodzaj, 

– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 18. 

Tablica18. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęstość PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcję 

Lepiszcze (PN-EN 12591 [23], 

PN-EN 13924-2 [63], PN-EN 

14023 [64]) 

Penetracja lub tem-

peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [20] lub 

PN-EN 1427 [21] 

1 

Nawrót sprężysty
*) 

PN-EN 13398 [56] 1 

Wypełniacz  

(PN-EN 13043[49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęstość PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   
*)

 dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64] 

3. informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład 

(w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 19. 

Tablica 19. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[31] 

PN-EN 12697-39[45] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2[32] 1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z 

VFB i VMA przy wymaganej zawartości 

wolnych przestrzeni Vmax≤7% 

(obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [35] 

Gęstość objętościowa wg PN-EN 

12697-6 [34], metoda B, w stanie 

nasyconym  róg  gra-niowo suchym. 

Gęstość wg PN-EN 12697-5 [33], 

metoda A w wodzie 

 

1 
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Wrażliwość na działanie wody (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [37] 1 

Odporność na deformacje trwałe (powiązana 

funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 

zaprojektowa-nego do maksymalnego 

obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22+A1 [39] 

mały aparat, metoda B w powietrzu, 

przy wymaganej temperaturze 

 

1 

Sztywność (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni 

zaprojektowanych wg kryterium opartym na 

czteropunktowym zginaniu  

 

PN-EN 12697-24 [41], załącznik D 

 

1 

Odporność na paliwo (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [47] 1 

Odporność na środki odladzające 

(powiązana funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [46] 1 

 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wprowadzeniu 

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku: 

 upływu trzech lat, 

 zmiany złoża kruszywa, 

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z następujących 

właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności 

na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m
3
, 

 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 

Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w 

wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że 

dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to 

nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 Badania dzielą się na: 

– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera): 

– dodatkowe, 

– arbitrażowe. 

6.4. BADANIA WYKONAWCY 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być 

wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [53]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 

– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i 

dodatków),  

– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 

lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 

itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.  

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i 

w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 

do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 

przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.5. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 
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– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [38]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna posypki, 

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 

– dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości 

przeciwpoślizgowych, 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.5. BADANIA KONTROLNE ZAMAWIAJĄCEGO 
 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 

kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 

budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 

Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca 

może pobierać i pakować próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań 

kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający 

decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej 

warstwy jest następujący:  

- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  i 

dodatków). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa: 

- uziarnienie, 

- zawartość lepiszcza, 

- temperatura odzyskanego lepiszcza, 

- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

- wskaźnik zagęszczenia 

- grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 

- równość podłużna i poprzeczna, 

- spadki poprzeczne, 

- zawartość wolnych przestrzeni, 

- złącza technologiczne, 

- szerokość warstwy, 

- rzędne wysokościowe, 

- ukształtowanie osi w planie, 

- ocena wizualna warstwy, 

- właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej. 

6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w 

miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i 

Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.  

6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być 

mniejsza niż:  

 wypełniacz     2 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2.3. i 2.4. 

6.5.1.2. Lepiszcze  
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Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną 

próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 

(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2. 

6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 

częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 

kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 

obawy. 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.6. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 

się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 

wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 

dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność 

metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 

badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej.  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 

wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 20, w zależności od 

liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych 

dodatkowych. 

Tablica 20. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 

wyników badań zawartości kruszywa   

 

Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 

do 4 

od 5  

do 8 

od 9  

do 19 

≥20 

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki 

gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki 

drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki 

gruboziarniste 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki 

drobnoziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   

+4,3 

-4,4   

+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 ±5,0 

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych 

właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości 

tego kruszywa wynosi: 

-  ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 

-  ±30% w wypadku kruszywa drobnego. 

6.5.2.2. Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 

może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w 

zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 21). Do wyników badań nie zalicza się 

badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 21. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 Od 5  

do 8
a) 

Od 9  

do 19
a) 

≥20 
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Mieszanki 

gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

b) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia 

średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej 

arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

6.5.2.3. Temperatura  mięknienia lepiszcza  

Temperatura  lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna 

przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 22. 

Tablica 22. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego 50/70. 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura  róg  graf °C 

50/70 63 

 

6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w 

pkcie 2.9 o więcej niż 1,5% (v/v). 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 

podano w tablicy 17.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 

kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu 

temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku 

dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli 

temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to 

należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 12697-13 [38].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika 

rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności 

mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru 

lepiszcza. 

6.5.4. Wykonania warstwa 

6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 23. Dotyczy to każdego 

pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [34]. 

Tablica 23. Właściwości warstwy AC  

 

Typ i wymiar mieszanki 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

         [%] 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w warstwie  

[%(v/v)] 

AC8S,     KR1-KR2 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

 

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde 

rozpoczęte 6000 m
2
 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 

nawierzchnie  dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 

 6.5.4.2. Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału   

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [44] oraz ilość wbudowanego 

materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu 

o wartości podane w tablicy 24. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 

należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 

częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 

obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 

 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 

oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
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Tablica 24. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa 

asfaltowa AC
a)

 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

1. –  duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m
2
 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa  niż 1000 m
2
 

lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2
 

 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a)

 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, 

wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej 

warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych. 

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

6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna  

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 

 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 

parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem 

planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-metrowej i klina). 

Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej warstwy określono 

w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie 

[72]. 

 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów 

należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 m i klina, 

umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 

 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni 

należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien wynosić 2 m. 

Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 

 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy 

odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [72]. 

6.5.4.5. Złącza technologiczne  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w 

linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.5.4.6. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 

odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej 

ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 

6.5.4.7. Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co najmniej 

95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 

deformacji, plam i wykruszeń. 

6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 

nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 

ocenianego odcinka budowy. 
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 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.5.6. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

(AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m

2
 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB  obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 
1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

1a. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

10.2. NORMY 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 

STWiORB) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
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6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw 

10. PN-EN 933-9+A1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw . Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 

w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

 

 

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 

18. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

19. PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności 

soli 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 

22. PN-EN 1744-1+A1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza 

chemiczna 

23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej 

27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą 

próżniowej kapilary 

28. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 

1: Metoda destylacji 

29. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

30. PN-EN 12607-3 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

33. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

34. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
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35. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 

przestrzeni 

36. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie 

powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem 

37. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości 

próbek asfaltowych na wodę 

38. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

39. PN-EN 12697-22+A1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie 

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 

metodą spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające 

oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

48. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu 

lepkościomierzem wypływowym - Część 1: Emulsje asfaltowe 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka 

HRA 

 

52. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

53. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 

kontrola produkcji 

54. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

55. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

56. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych 

57. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 

magazynowania asfaltów modyfikowanych  

58. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych 

lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

59. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 

60. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

61. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

364 

 

62. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 

63. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 

specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

63a PN-EN  

13924-2:2014-

4/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 

specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – poprawka do 

Polskiej Normy 

64. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

64a. PN-EN 14023:2011/Ap1 

:2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami – poprawka do Polskiej Normy 

65. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec 

zalew drogowych na gorąco 

66. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec 

zalew drogowych na zimno 

67. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. WYMAGANIA TECHNICZNE  

69.  WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 

na drogach krajowych. Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 

70.  WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 

10.4. INNE DOKUMENTY 

71.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

72.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 

poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

73.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, 

poz. 1367 z późniejszymi zmianami) 
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D-05.03.05B  NAWIERZCHNIA  Z  BETONU 

ASFALTOWEGO.  WARSTWA WIĄŻĄCA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy 

wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe 2014 [71] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 

produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany 

jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [54]. 

 Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego wykonywać dla drogi kategorii ruchu KR1 

oraz KR5 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o 

wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D

1)
,  mm 

KR 1 (drogi 

serwisowe) 

KR 5 

AC11W 

AC16W 

1) 
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu 

uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 

nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 

określony zestaw sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [72]. 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 

sicie 0,063 mm. 

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 

Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości jako materiał 

składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco. 

1.4.15. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku 

frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z 

płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji. 

1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_W - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, 

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 

D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C - kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać), 

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 

jednak nie jest do tego zobowiązany), 

MOP - miejsce obsługi podróżnych, 

ZKP - zakładowa kontrola produkcji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY STOSOWANE DO BETONU ASFALTOWEGO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ 
Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej w zależności od 

kategorii ruchu podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Materiały  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
 

Materiał Kategoria ruchu 

KR1 KR5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa o 

wymiarze D, [mm] 
11

a)  

16 

Granulat asfaltowy o wymiarze U, 

[mm] 
16

a)  

22,4 

Lepiszcze asfaltowe 50/70 PMB 25/55-60 

Kruszywa mineralne Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 

2014 [70] 

2.3. LEPISZCZA ASFALTOWE 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [22] oraz  polimeroasfalty wg PN-EN 

14023:2011/Ap1:2014-04 [65a]. 

 Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 

aprobat technicznych.  

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [22] 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj 

asfaltu 

50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [19] 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [20] 46÷54 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN ISO 2592 

[68] 

230 

4 Zawartość składników rozpusz-

czalnych, nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 

[23] 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 

przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

PN-EN 12607-1 

[28] 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie 

mniej niż 

% PN-EN 1426 [19] 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, 

nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [20] 48 
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8 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, 

nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [20] 9 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura łamliwości Fraassa, nie 

więcej niż 

°C PN-EN 12593 [24] -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[22] Brak 

wymagań 

11 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596[26] Brak 

wymagań 

12 Lepkość kinematyczna w 135°C mm
2
/s PN-EN 12595[25] Brak 

wymagań 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 

14023/Ap1 [65a] 

 

Wymaganie 

podstawowe 
Właściwość 

Metoda 

badania 

Jed-

nostka 

Gatunki asfaltów 

modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

25/55 – 60 

wymaganie klasa 
Konsystencja w 
pośrednich tempe-

raturach eksploa-

tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 
PN-EN 1426 [19] 

0,1 

mm 
25-55 3 

Konsystencja  w 
wysokich  

temperaturach 

eksploatacyjnych 

Temperatura  

mięknienia 
PN-EN 1427 [20] °C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania (mała 

prędkość rozciągania) 
PN-EN 13589 [61]      

PN-EN 13703 [62] 
J/cm

2
 ≥ 2 w 10°C 6 

Rozciąganie 

bezpośrednie  w 5°C 

(rozciąganie 100 

mm/min) 

PN-EN 13587 [59]      

PN-EN 13703 [62] 
J/cm

2
 NPD

a 
0 

Wahadło Vialit 

(metoda uderzenia) 
PN-EN 13588 [60] J/cm

2
 NPD

a 
0 

Stałość 

konsystencji 

(Odporność  

na starzenie wg 

PN-EN 12607-1 

lub  -3 [28] [29] 

Zmiana masy 
PN-EN 12607-

1[28] 
% ≤ 0,5 3 

Pozostała penetracja PN-EN 1426 [19] % ≥ 60 7 

Wzrost temperatury 

mięknienia 
PN-EN 1427 [20] °C ≤ 8 2 

Inne właściwości Temperatura zapłonu 
PN-EN ISO 2592 

[69] 
°C ≥ 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 

łamliwości 
PN-EN 12593 [24] °C ≤ -10 5 

Nawrót sprężysty w 

25°C 
PN-EN 13398 [57] % ≥ 60 4 

Nawrót sprężysty w 

10°C 
  NPD

a
 0 

Zakres plastyczności 
PN-EN 14023 [65] 

Punkt 5.1.9 
°C NPD

a 
0 

Stabilność magazyno-

wania. Różnica tempe-

ratur mięknienia 

PN-EN 13399 [58] 
PN-EN 1427 [20] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność 

magazynowania. 

Różnica penetracji 

PN-EN 13399 [58] 
PN-EN 1426 [19] 

0,1 

mm 
NPD

a
 0 

Spadek temperatury 

mięknienia po sta-

rzeniu wg PN-EN 

12607-1lub-3 [28] [29] 

PN-EN 12607-1 

[28] 

PN-EN 1427 [20] 
°C TBR

b
 1 

Nawrót sprężysty w 

25°C po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 

[28] 
% ≥ 50 4 
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PN-EN 12607-1 lub   

 -3 [28] [29] 

PN-EN 13398 [57] 

Nawrót sprężysty w 

10°C po starzeniu wg 

PN-EN 12607-1 lub   

 -3 [28] [29] 

NPD
a
 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

  

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno odbywać się w zbiornikach,  wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 

grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 

grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.  

 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni 

z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w 

mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego 

rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego 

mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 

w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni,  poniższych wartości:  

– asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 

–  polimeroasfaltu: wg wskazań producenta, 

W celu ograniczenia ilości emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania 

składników i poprawienia urabialności mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza się zastosowanie asfaltu 

spienionego. 

2.4. KRUSZYWO  
 Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49] i 

WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. W mieszance 

mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego 

(dla KR1 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub 

kruszywo łamane.  

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 

proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy stosować kruszywa ze skał magmowych, 

metamorficznych lub osadowych. 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej nie należy stosować kruszyw sztucznych, organicznych oraz 

kruszonych żwirów i piasków.  

Wymagania dla kruszyw według WT-1 Kruszywa 2014 [70]  są podane w tablicach poniżej.  

a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania podane w tablicy 

6. 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa KR1 KR5 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5]; 

kategoria nie niższa niż: 
GC85/20

 
GC90/20

 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż według kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [5]; 

kategoria nie wyższa niż: 

f2 f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] 

lub według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie 

wyższa niż: 

FI35 lub SI35 FI25 lub SI25 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 

według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 

niż: 

Cdeklarowana C50/10 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 

normy PN-EN 1097-2[12], badana na 

kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 

kategoria nie wyższa niż: 

LA40 LA30 

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], deklarowana przez deklarowana 
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rozdział 7, 8 lub 9: producenta przez 

producenta 

8 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez 

producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

9 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [17], 

badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; 

kategoria nie wyższa niż: 

 

F2 

 

F2 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  

PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: 

 

SBLA 
SBLA 

11 
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

deklarowany przez 

producenta 

deklarowany 

przez 

producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 

1744-1-1+A1 [21], p. 14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 

 

mLPC 0,1 mLPC 0,1 

13 Rozpad krzemianowy żużla wielko-

piecowego chłodzonego powietrzem według 

PN-EN 1744-1+A1 [21], p. 19.1: 

wymagana 

odporność 

wymagana 

odporność 

14 Rozpad żelazowy żużla wielko-piecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 

1744-1+A1[21], p. 19.2: 

wymagana 

odporność 

wymagana 

odporność 

15 Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego według PN-EN 1744-1+A1 

[21], p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

 

V3,5 V3,5 

 

b) kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z 

betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7.  

Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 

warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności  

od kategorii ruchu 

KR1  KR5 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana 

kategoria: 

GF85 lub 

GA85 
GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 

według kategorii: 

GTCNR GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 

wyższa niż: 
3 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9+A1 [10]; kategoria 

nie wyższa niż: 
MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 

[9], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 
EcsDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 

lub 9: 

deklarowana przez 

producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 

9 

deklarowana przez 

producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-

1+A1 [21], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 

c) kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu 

asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  8.  

Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8  do 

warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu 

KR1 KR5 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według GTCNR GTC20 
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kategorii: 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 

wyższa niż: 
16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [9], 

rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

EcsDekla-

rowana 
ECS30 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 

9: 

deklarowana przez 

producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 

9 

deklarowana przez 

producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-

1+A1[21], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 

d)  do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w 

tablicy 9. 

Tablica 9. Wymagane właściwości wypełniacza*) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 

Właściwości kruszywa 
Kategoria ruchu KR1 oraz KR5 

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 24  

wg PN-EN 13043 [49] 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9+A1 [10]; kategoria 

nie wyższa niż: 
MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [14], nie wyższa 

niż: 
1 % (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym 

wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [13], wymagana 

kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 

[55], wymagana kategoria: 
R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1+A1 

[21], kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według 

PN-EN 196-2 [2], kategoria nie niższa niż: 
CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria: 
KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [56], 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z 

pktem 5 PN-EN 13043 [49]. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby 

kategoria zawartości CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była niższa niż CC70.  

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska 

musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 

wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.5. ŚRODEK ADHEZYJNY  
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 

mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej 

pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [37] wynosiła 

co najmniej 80%. 

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.6. GRANULAT ASFALTOWY 
2.6.1. Właściwości granulatu asfaltowego 

Granulat asfaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 10.  

Tablica 10. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego 

Wymagania Warstwa wiążąca 

Zawartość minerałów obcych Kategoria FM1/01 
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Właściwości lepiszcza 

odzyskanego w granu-lacie 

asfaltowym
a) 

PIK Kategoria S70 

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 

70°C. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie mogą 

przekraczać 77°C 

Pen. Kategoria P15 

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm. 

Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10 × 0,1 

mm 

Jednorodność Wg tablicy 13 

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury 

mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny 

właściwości lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2  normy PN-EN 13108-8 [52] 

Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [47],  

powinna spełniać wymagania podane w tablicy 11. 

Tablica 11. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym 

Materiały obce
a) 

Kategoria 

Grupa 1 

[%(m/m)] 

Grupa 2 

[%(m/m)] 
PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 

<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [52] 

 

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od  wymiaru D 

mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego 

asfaltu należy, zgodnie z PN-EN 13108-1 [50], załącznik a,            pkt A.3,  stosować następujące równanie: 

TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2 

w którym: 

TPiKmix – temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem 

granulatu asfaltowego, [°C], 

TPiK1     –  temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 

TPiK2     –  średnia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 

a i b   – udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1 

2.6.2. Jednorodność granulatu asfaltowego  

Jednorodność granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu procentowego 

udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu 

wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.  

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości 

przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza 

się, dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t], zaokrąglając w górę do pełnej liczby. 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asfaltowego podano w 

tablicy 12.  

Tablica 12. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości 

 

Właściwość 

Dopuszczalny rozstęp wyników 

badań (Troż) partii granulatu 

asfaltowego do zastosowania w 

mieszance mineralno-asfaltowej 

przeznaczonej do warstwy wiążącej 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm  [%(m/m)] 16,0 

2.6.3. Deklarowanie właściwości  granulatu asfaltowego  

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować: 

– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10), nie dopuszcza 

się do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować, 

– rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie, 

– typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnia temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego, 
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– maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d.  

Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania określone dla kruszywa 

w danej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na 

podstawie udokumentowanego wcześniej zastosowania.  

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli 

spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. 

Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego 

dozowania granulatu asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablicą 13. Jeżeli 

granulat asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o korektę z tablicy 14. Pole 

szare w tablicy oznacza niepożądaną wilgotność oraz duży spadek efektywności suszarki i otaczarki.   

Tablica 13. Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu asfaltowego 

 
Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie 

z tablicą 14 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w 

zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.  

Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego 

Udział 

granulatu 

asfaltowego 

M[%] 

Wilgotność granulatu asfaltowego [%] 

1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

 

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże ilości 

pary wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.  

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego ogrzewania) w 

ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania spełnienia wymagań podanych 

powyżej oraz spełniania właściwości mma.  

Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się 

stosowania środków obniżających lepkość asfaltu. 

2.7. MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ I KRAWĘDZI 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych, tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
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połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 

stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych.   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż 15 mm przy grubości 

warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [22], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [65] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza 

wg norm lub aprobat technicznych. 

2.8. MATERIAŁY DO ZŁĄCZENIA WARSTW KONSTRUKCJI 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  

kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [63]. 

–  Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w STWiORB  

D – 04.03.01a POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI  DROGOWEJ  EMULSJĄ 

ASFALTOWĄ 

2.9. DODATKI DO MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości 

dodatków powinny być deklarowane. Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. 

Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:  

– Normy Europejskiej, 

– europejskiej aprobaty technicznej, 

– specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 

asfaltowych.  

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w 

połączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i 

układania.  

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 

13108-4 [51], załącznik B.   

2.10. SKŁAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [53] załącznik C oraz normami powiązanymi.   

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 15.   

Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicach 16, 17 i 18, w zależności od kategorii ruchu 

jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek. 

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

wiążącej, dla ruchu KR1 oraz KR5  [71] 

Właściwość 

Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 

KR1 

AC16W 

KR5 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

31,5 - - - - 

22,4 - - 100 - 

16 100 - 90 100 

11,2 90 100 70 90 

8 60 85 55 80 

2 30 55 25 50 

0,125 6 24 4 12 

0,063 3,0 8,0 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, 

minimum
*) Bmin4,8 Bmin4,6 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma 

inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną 

wartość należy pomnożyć przez współczynnik   według równania: 
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d

650,2


   

2.11. WŁAŚCIWOŚCI MIESZAKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DO WYKONANIA BETONU 

ASFALTOWEGO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ I WYRÓWNAWCZEJ 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach  16 i 18.  

Tablica 16. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, 

dla ruchu KR1 [71] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN  

13108-20 [53] 

Metoda i warunki badania AC11W 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [36],  

p. 4 

Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [36],  

p. 5 

VFBmin 65 

VFBmax 80 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w mieszan-

ce mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [36],  

p. 5 
VMAmin 14 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [38], 

przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem zamra-

żania, 
a) 

badanie w 25°C 

ITSR80 

a) ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [71] w 

załączniku 1. 
Tablica 18. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, 

dla ruchu KR5  [71] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN  

13108-20  [53] 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [36], p. 4 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odporność na 

deformacje trwałe 
a)c) 

C.1.20, wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       

w powietrzu [40], PN-EN 

13108-20, D.1.6,60°C,             

10 000 cykli [53] 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR 5,0 

Odporność na działanie 

wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [38], 

przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra-żania, 

badanie w 25°C 
b)

 

ITSR80 

a)
 Grubość płyty AC22P 60mm 

b)
 Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [71] w załączniku 1, 

c)
 Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014 w 

załączniku 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie 

właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien 
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funkcjonować certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].  

Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe 

monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach przygotowywania 

materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika, 

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

c) skrapiarka, 

d) walce stalowe gładkie,  

e) lekka rozsypywarka kruszywa, 

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

h) sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 4.  

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych [73], wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach 

kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie 

oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu 

z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo 

uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 

jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z 

metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 

zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 

zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 

ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 

utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów 

pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:  

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów, 

 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 

 punkty graniczne uziarnienia, 

 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z 

wymaganiami specyfikacji, 

 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,  

 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.  

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować 

następujące temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu:  

– 50/70 - 135°C±5°C, 

– PMB 25/ 55-60 - 145°C±5°C.  
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Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez 

Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.   

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, 

to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji 

projektowej. 

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz 

opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 

laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą 

stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki 

spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty 

mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca 

dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 

dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopuści 

do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z 

PN-EN 13108-21 [54].  

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 

powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 

pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu 

należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 

układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 

lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać wartości podanych w 

pkcie 2.2.  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 

właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 

więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 19. W tej 

tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 

najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest 

dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze 

asfaltowe zawiera taki środek. 

Tablica 19. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [71] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

od 140 do 180 

wg wskazań producenta 

 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w 

postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich 

wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-

asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.  

 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 

właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania 

mieszanki w silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania – 

magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania 

silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budowę. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  z betonu 

asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
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– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

Wymagana równość jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [74].  

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych 

do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 

według PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 

technicznych. 

 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 

poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, 

warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. PRÓBA TECHNOLOGICZNA 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 

obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 

wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą 

i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 

ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku 

otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  

 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania 

właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów 

składowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się 

wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową 

kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się 

pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach 

podanych w punkcie 6.   

 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 

załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną 

w PN-EN 12697-27 [43]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. ODCINEK PRÓBNY 
Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 

wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 

technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki 

mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].  

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 

– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy, 

– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do 

wykonania warstwy nawierzchni.  

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m
2
, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak 
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dobrane, aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. 

Ilość  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod 

względem zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach 

poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac 

nawierzchniowych objętych danym kontraktem. 

 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 

wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

 Podłoże konstrukcji projektowanej na obciążenie KR 5 powinno być skropione lepiszczem. Ma to na 

celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i 

zaleganiem wody między warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z 

betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,5 

kg/m
2
 

Ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki; jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, 

które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 

uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 

urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu 

publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

Pozostałe warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia 

zostały przedstawione w STWiORB D-04.03.01a [1a]. 

5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.7.  

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5
o
C. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 

w punkcie 4.2. 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 

 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 20. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. 

promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co 

najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach 

równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, 

aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym 

przypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy wiążącej lub wyrównawczej, to należy ją 

powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie 

środków odladzających.  

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 20. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy wiążącej lub 

wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

w czasie 24 h przed 

przystąpieniem  

do robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca +5 +5 
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 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 

(w osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 

warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 

oscylacji lub walce ogumione.  

5.9. POŁĄCZENIA TECHNOLOGICZNE 
5.9.1. Wymagania ogólne  

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako: 

– złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie), 

– spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi). 

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.  

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 

obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych 

należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza 

poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy 

przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty 

przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. 

Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte 

piłą.  

5.9.2. Złącza 

5.9.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”  

Do tej metody należy używać rozkładarek pracujących obok siebie. Wydajności wstępnego 

zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna 

zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można 

zapewnić przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi 

pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na 

pierwszy pas.  

5.9.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”  

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa lecz powinna być skośna. Można 

to uzyskać przez odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.  

Na krawędzi pasa warstw wiążącej  należy nanieść materiał do złączy wg pktu 2.5, w ilości co 

najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

Na krawędź pasa warstw wiążącej  nie należy nanosić lepiszczy używanych do połączenia 

międzywarstwowego wg pktu 2.6.  

5.9.2.3. Zakończenie działki roboczej  

W przypadku wystąpienia przerw w układania pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 

temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed przystąpieniem do 

ułożenia kolejnego pasa warstwy należy  usunąć ułożony wcześniej pas o długości do 3 m.  Należy usunąć 

fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg 

pktu 2.5, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

5.9.3. Spoiny  

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy wiążącej z urządzeniami w nawierzchni lub 

ją ograniczającymi.  

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.6.  

5.10. KRAWĘDZIE  
W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom 

należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych 

wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 

położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi 

należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m
2
.  Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio 

szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany 

przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona.  
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Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone 

jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej 

jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na 

szerokości co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 

ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej 

warstwy na wyższą. W tym celu należy: 

– sfrezować klin niższej warstwy na głębokości od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na długości 

równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 

– przygotować podłoże zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 

– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

przez Inżyniera. 

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 

przydatność do przewidywanego celu.   

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 

[53] załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji 

wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 

1. informacje ogólne: 

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 

– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 

– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność, 

– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych 

właściwości, 

2. informacje o składnikach: 

– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj, 

– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypełniacz: źródło i rodzaj, 

– dodatki: źródło i rodzaj, 

– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21. 

Tablica 21. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęstość PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcję 

Lepiszcze  

(PN-EN 12591 [22], PN-

EN13924-2 [64],  

PN-EN 14023 [65]) 

Penetracja lub tem-

peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [19] lub 

PN-EN 1427 [20] 

1 

Nawrót sprężysty
*) 

PN-EN 13398 [57] 1 

Wypełniacz  

(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęstość PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

Granulat asfaltowy
**)

 Uziarnienie PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość lepiszcza PN-EN 12697-1 [29] 1 

Penetracja odzyskanego 

lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-

EN 12697-4 [33] oraz PN-EN 

1 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

381 

 

1426 [19] 

Temperatura  róg  graf 

lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-

EN 12697-4 [33] oraz PN-EN 

1427 [20] 

1 

gęstość PN-EN 12697-5 [34] 1 

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65],  

**) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym procentowym 

dodatku stosuje się minimum wymagań. 

3. informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład 

(w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 22. 

Tablica 22. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[29] 

PN-EN 12697-39 [45] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB 

i VMA przy wymaganej zawartości wolnych 

przestrzeni Vmax≤7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [36] 

Gęstość objętościowa wg PN-EN 

12697-6 [35], metoda B, w stanie 

nasyconym  róg  gra-niowo 

suchym. 

Gęstość wg PN-EN 12697-5 [34], 

metoda A, w wodzie 

 

1 

Wrażliwość na działanie wody (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [38] 1 

Odporność na deformacje trwałe (powiązana 

funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego 

zaprojektowanego do maksymalnego 

obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [40], 

mały aparat, metoda B, 

w powietrzu, 

przy wymaganej temperaturze 

 

1 

Sztywność (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierz-chni 

zaprojektowanych wg kryterium opartym na 

czteropunktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [41], załącznik D  

1 

Odporność na paliwo (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [48] 1 

Odporność na środki odladzające (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [46] 1 

 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym wprowadzeniu 

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:  

 upływu trzech lat, 

 zmiany złoża kruszywa, 

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z następujących 

właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności 

na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m
3
, 

 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 

Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w 

wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że 

dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to 

nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu.  

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 

a) badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

b) badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera) 
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- dodatkowe, 

- arbitrażowe. 

6.4. BADANIA WYKONAWCY 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być 

wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [54]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 

– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i 

dodatków),  

– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy   

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 

lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 

itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i 

w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 

do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 

przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.5. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [39]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.5. BADANIA KONTROLNE ZAMAWIAJĄCEGO 
 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 

kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 

budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 

Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca 

może pobierać i pakować próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań 

kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający 

decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej 

warstwy jest następujący:  

– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  i 

dodatków). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 
a)

: 

– uziarnienie, 

– zawartość lepiszcza, 

– temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 

– gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

– pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

– wskaźnik zagęszczenia 

– grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 
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– równość podłużna i poprzeczna, 

– spadki poprzeczne, 

– zawartość wolnych przestrzeni, 

– złącza technologiczne, 

– szerokość warstwy, 

– rzędne wysokościowe, 

– ukształtowanie osi w planie, 

– ocena wizualna warstwy. 
a)

  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 

6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w 

miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i 

Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.  

6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być 

mniejsza niż:  

 wypełniacz     2 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 

  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2.3. 

6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną 

próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 

(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2. 

6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 

częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 

kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 

obawy. 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.6. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 

się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 

wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 

dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność 

metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 

badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że STWiORB lub dokumentacja 

projektowa podają inaczej.  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 

wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 23, w zależności od 

liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych 

dodatkowych. 

Tablica 23. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 

wyników badań zawartości kruszywa   

Kruszywo o wymiarze Liczba wyników badań 

1 2 od 3do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 

gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 

drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

< 0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki 

gruboziarniste 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki ±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 
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drobnoziarniste 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

> 2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4    

+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6  

+5,0 

-6,8  

+5,0 

-6,1  

+5,0 

-5,5  

+5,0 

±5,0 

 

6.5.2.2. Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 

może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w 

zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 24). Do wyników badań nie zalicza się 

badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 24. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8
a) 

Od 9 do 19
a) 

≥20 

Mieszanki 

gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

c) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia 

średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej 

arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

 

6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza  

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki 

mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 25. 

Tablica 25. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia °C 

50/70 63 

PMB-25/55-60 78 

 

6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w 

pkcie 2.10 o więcej niż 1,5% (v/v). 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 

podano w tablicy 20.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 

kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu 

temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku 

dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli 

temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to 

należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 12697-13 [39].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika 

rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności 

mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru 

lepiszcza. 

6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni 

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 26. Dotyczy to każdego 

pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6  [35]. 

Tablica 26. Właściwości warstwy AC  

  Wskaźnik Zawartość 
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Warstwa  Typ i wymiar mieszanki zagęszczenia  

[%] 

wolnych 

przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

Wiążąca AC 11 W, KR1 ≥ 98 2,0÷6,0 

AC 16 W, KR5 ≥ 98 3,0÷7,0 

 

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde 

rozpoczęte 6000 m
2
 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 

nawierzchnie  róg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 

 6.5.4.2. Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału   

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [44] oraz ilość wbudowanego 

materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu 

o wartości podane w tablicy 27. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 

należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 

częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 

obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 

 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 

oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 27. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 
a)

 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

D.�. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m
2
 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 

1000 m
2
 lub 

2.  –  mały odcinek budowy  

 

≤ 10 

≤ 10 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a)

 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z 

wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 

obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych. 

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

6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna   

 Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych oraz 

placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z 

wykorzystaniem  planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-

metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej 

warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i 

ich usytuowanie [74]. 

 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów 

należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 m i klina, 

umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 

 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni 

należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien wynosić 2 m. 

Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 

 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy 

odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [74]. 

6.5.4.5. Złącza technologiczne  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w 

linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.5.4.6. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 
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odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej 

ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 

6.5.4.7. Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 

95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 

deformacji, plam i wykruszeń. 

6.6. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 

nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 

ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.7. BADANIA ARBITRAŻOWE 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m

2
 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie i skropienie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB  obejmuje: 
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 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB  ) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

1a. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

10.2. NORMY 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 

STWiORB ) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw 

10. PN-EN 933-9+A1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 

w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

18. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

19. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

20.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 

21. PN-EN 1744-1+A1 Badania chemicznych właściwości kruszyw . Część 1: Analiza 

chemiczna. 

22. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

23. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

24. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 

 

25. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej 

26. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej 
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metodą próżniowej kapilary 

27. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 

1: Metoda destylacji 

28. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  

29. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

32. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka 

obrotowa 

33. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do 

destylacji frakcyjnej 

34. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

35. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

36. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 

przestrzeni 

37. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa 

pomiędzy kruszywem i asfaltem 

38. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości próbek 

asfaltowych na wodę 

39. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

 

 

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 

metodą spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające 

oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość części obcych w 

destrukcie asfaltowym 

48. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
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asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka 

HRA 

52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt 

asfaltowy 

53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 

typu 

54. PN-EN  

13108-21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 

kontrola produkcji 

55. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

56. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

57. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych 

58. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 

magazynowania asfaltów modyfikowanych 

59. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych 

lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

 

60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 

61. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

62. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 

63. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

64. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 

specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

64a. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 

specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – Poprawka do 

Polskiej Normy 

65. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

65a. PN-EN 

14023:2011/Ap1: 

2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

66. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec 

zalew drogowych na gorąco 

67. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec 

zalew drogowych na zimno 

68. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

69. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. WYMAGANIA TECHNICZNE I KATALOGI 

70.  WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 

na drogach krajowych. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

25 września 2014 r. 

71.  WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 

72.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

10.4. INNE DOKUMENTY 

73.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, 

poz. 1367 z późniejszymi zmianami) 

74.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 

z późniejszymi zmianami). 
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D-05.03.11  FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH  NA 

ZIMNO 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno przy 

budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno przed wykonaniem nowej warstwy. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z 

nawierzchni. 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 

nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO FREZOWANIA 
 Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 

określoną głębokość. 

 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 

pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) 

Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 

 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych 

naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy 

frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m. 

 Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, 

podający go z jezdni na środki transportu. 

 Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego 

materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn.  takie, w którym 

kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być 

dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest 

przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 

 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 

zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu: 

- na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 

- na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 

 Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien 

przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 

demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT SFREZOWANEGO MATERIAŁU 
 Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 

postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2 
 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- frezowanie, 

- transport sfrezowanego materiału na składowisko Zamawiającego, 

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D-05.03.13A NAWIERZCHNIA  Z  MIESZANKI  MASTYKSOWO-

GRYSOWEJ (SMA) 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-

grysowej (mieszanki SMA) przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA, wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2 Nawierzchnie 

asfaltowe 2014 [66], dostarczonej przez producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez 

Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji 

(ZKP) zgodnie z  PN-EN 13108-21 [49]. 

Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7 

(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D (patrz punkt 

1.4.4.) podano w tablicach 1 i 2. Mieszanki SMA stosowane do nawierzchni na obiektach mostowych 

zestawiono w tablicy 2.  

 Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA 

Kategoria  

ruchu 

Mieszanki SMA o 

wymiarze D
1)

,  mm 

Mieszanki SMA o 

wymiarze D
1)

,  mm 

podstawowy dodatkowy 

KR 5 SMA 11 SMA 8 (km 26+525 do 

km 27+010,10) 
1)  

Podział ze względu na wymiar największego kruszywa. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym 

uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego zaprawą mastyksową. 

1.4.6. Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren 

kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 

sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 

Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 

PMB - polimeroasfalt, 

D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C - kationowa emulsja asfaltowa, 
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NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej 

nie określać), 

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

MOP - miejsce obsługi podróżnych.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE 
 Należy stosować polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych 

podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe 

według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza do 

mieszanek SMA 

ruchu SMA polimeroasfaltu 

KR5 SMA 11 

SMA 8 (km 

26+525 do km 

27+010,10) 

PMB 45/80-55, 

 

 

Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 5a. 

Tablica 5a. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) do stosowania w 

budownictwie drogowym w Polsce, wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [60a] 

Wymaganie 

podstawowe 
Właściwość 

Metoda 

badania 

Jed- 

nostka 

Gatunki asfaltów 

modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

45/80 – 55 

wyma-ganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsysten-

cja w poś-

rednich tem-

peraturach 

eksploata-

cyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 

1426 

[20] 

0,1 mm 45-80 4 

Konsysten-

cja  w wyso-

kich  tempe-

ratu rach 

eksploa-

tacyjnych 

Temperatura 

mięknienia 

PN-EN 

1427 

[21] 

°C ≥ 55 7 

Kohezja 

Siła rozcią-

gania (meto-

da z duktylo-

metrem, 

rozciąganie 

50 mm/min) 

PN-EN 

13589 

[56]      

PN-EN 

13703 

[57] 

J/cm
2
 

≥ 3 

w 5°C 
2 

Rozciąganie 

bezpośrednie 

w 5°C 

(rozciąganie 

100 mm/min) 

PN-EN 

13587 

[54]      

PN-EN 

13703 

[57] 

J/cm
2
 NR

a 
0 

Wahadło PN-EN J/cm
2
 NR

a 
0 
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Vialit (meto-

da uderzenia) 

13588 

[55] 

Stałość kon- 

systencji 

(odporność 

na starzenie) 

wg PN-EN 

12607-1 

[29] 

Zmiana masy 

PN-EN 

12607-1 

[29] 

% ≤ 0,5 3 

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 

1426 

[20] 

% ≥ 60 7 

Wzrost tem-

peratury 

mięknienia 

PN-EN 

1427 

[21] 

°C ≤ 8 2 

Inne 

właściwości 

Temperatura 

zapłonu 

PN-EN 

ISO 

2592 

[64] 

°C ≥ 235 3 

Wymagania 

Dodatkowe 

Temperatura 

łamliwości 

PN-EN 

12593 

[25] 

°C ≤ -15 7 

Nawrót 

sprężysty w 

25°C 
PN-EN 

13398 

[52] 

% 

≥ 70 3 

Nawrót 

sprężysty w 

10°C 

NR
a
 0 

Zakres 

plastyczności 

PN-EN 

14023 

[60] 

Punkt 

5.1.9 

°C NR
a
 0 

Stabilność 

magazyno-

wania. 

Różnica 

temperatur 

mięknienia 

PN-EN 

13399 

[53] 

PN-EN 

1427 

[21] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność 

magazyno-

wania. 

Różnica 

penetracji 

PN-EN 

13399 

[53] 

PN-EN 

1426 

[20] 

0,1 mm NR
a
 0 

Wymagania 

Dodatkowe 

Spadek tem-  

peratury 

mięknienia 

po starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1  [29] 

PN-EN 

12607-1 

[29] 

PN-EN 

1427 

[21] 

°C TBR
b
 1 

Nawrót sprę-

żysty w 25°C 

po starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1 [29] 

PN-EN 

12607-1 

[29] 

PN-EN 

13398 

[52] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót sprę-

żysty w 10°C 

po starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1  [29] 

NR
a
 0 

a
 NR – No Requirements (brak wymagań) 

b
 TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

395 

 

 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni 

z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w 

mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego 

rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego 

mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 

w okresie krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni wartość wskazaną przez producenta, 

2.3. KRUSZYWO DO MIESZANKI SMA 
 Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [46] i WT-1 Kruszywa 2014 

[65], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [65], tj. wg tablic poniżej.  

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy stosować kruszywa ze skał magmowych, 

metamorficznych lub osadowych. 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej nie należy stosować kruszyw sztucznych, organicznych oraz 

kruszonych żwirów i piasków.  

Kruszywo grube do warstwy ścieralnej z SMA, w zależności od kategorii obciążenia ruchem,  

powinno spełniać wymagania podane w tablicy 7. 

Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z SMA 

 Właściwości kruszywa KR5 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5]; kategoria 

nie niższa niż: 
GC90/15

 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 

niż według kategorii: 

G25/15 

G20/15 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [5]; 

kategoria nie wyższa niż: 
f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] lub 

według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wyższa 

niż: 

FI20 lub SI20 

5 Procentowa zawartość ziaren o po-wierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 

według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 

niż: 

C100/0 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 

normy PN-EN 1097-2 [12], badana na 

kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 

kategoria nie wyższa niż: 

 

LA25 

7 Odporność na polerowanie kruszyw według 

PN-EN 1097-8 [17] (dotyczy warstwy 

ścieralnej), kategoria nie niższa niż: 

PSV50*) 

8 
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 [15], rozdział 

7, 8 lub 9: 

deklarowa-na 

przez 

producenta 

9 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 [15], rozdział 

7, 8 lub 9: 

deklarowa-na 

przez 

producenta 

10 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 [19], w 1 

% NaCl (dotyczy warstwy ścieralnej); kategoria 

nie wyższa niż: 

7 

11 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 [19] w 1% 

NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż: 

 

7 

12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 

[18]; wymagana kategoria: 
SBLA 

13 
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

deklarowa-ny 

przez 

producenta 

14 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 

1744-1+A1 [22], p. 14.2; kategoria nie wyższa 

niż: 

mLPC 0,1 

15 Rozpad krzemianowy żużla wielkopie-cowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-

wymagana 

odporność 
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1+A1 [22], p. 19.1: 

16 Rozpad żelazowy żużla wielkopie-cowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-

1+A1 [22], p. 19.2: 

wymagana 

odporność 

17 Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego według PN-EN 1744-1+A1 [22 

]p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą 

być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość 

wymaganej kategorii. Obliczona wartość C (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną 

wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w 

mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowania każdego z tych kruszyw. Można 

mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 

Kruszywo drobne do warstwy ścieralnej  z SMA w zależności od kategorii obciążenia ruchem,  

powinno spełniać wymagania podane w tablicy  8 . 

Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z SMA 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

  KR5  KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], 

wymagana kategoria: 
GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe 

niż według kategorii: 

GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], 

kategoria nie wyższa niż: 
16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9+A1 [10]; 

kategoria nie wyższa niż: 
MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 

933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

 

Ecs30 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], 

rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez 

producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], 

rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez 

producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1+A1 [22] p. 14.2, kategoria nie wyższa 

niż: 

mLPC0,1 

  Do warstwy ścieralnej z SMA należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 

9. 

Tablica 9. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  z SMA 

 

Lp. 

 

Właściwości kruszywa Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 24 w  

PN-EN 13043 

2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9+A1 [10]; 

kategoria nie wyższa niż: 
MBF10 

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [14], 

nie wyższa niż: 
1 % (m/m) 

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu według PN-EN 1097-4[13], 

wymagana kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-

EN 13179-1 [50], wymagana kategoria: 
R&B8/25 

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 

1744-1 +A1[22], kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 

według PN-EN 196-2 [2], kategoria nie niższa 

niż: 

CC70 

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w Ka20 
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wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], 

wymagana kategoria: 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 

[51], wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.  

Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 

się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. KRUSZYWO DO USZORSTNIENIA 
 W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej 

użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym 

z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm  i dokładnie przywałować 

 Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 4 

 Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 

Tablica 10. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia  warstwy ścieralnej z SMA [65] 

Właściwości 

kruszywa 

Metoda  

badania 

Wymagania  

dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] kat. GC 90/10 

Zawartość pyłu PN-EN 933-1 [5] 
kat. f1 , tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 1% 

(m/m) 

Odporność na 

polerowanie 

kruszywa, kat. nie 

niższa niż 

PN-EN 1097-8 [18] kat. PSV44     tj.odporność ≥ 44 

Gęstość ziaren 
PN-EN 1097-6, 

rozdz. 7, 8, 9 [16] 
deklarowana przez producenta 

Grube zanieczysz-

czenia lekkie, kat. 

nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1+A1 

p. 14.2 [25] 

kat. mLPC 0,1, tj. zawartość zanieczyszczeń o 

wymiarze większym od 2 mm powinna 

wynosić ≤ 0,1 % (m/m) 

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości, rozdz. - rozdział 

2.5. STABILIZATOR MASTYKSU 
 W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej 

mieszance SMA podczas transportu należy stosować stabilizatory, którymi mogą być włókna mineralne, 

celulozowe lub polimerowe, spełniające wymagania określone przez producenta. Włókna te mogą być 

stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym. 

 Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie 

wymagania spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje 

spływności lepiszcza z ziaren kruszywa. 

2.6. ŚRODEK ADHEZYJNY 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki SMA na 

działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 

wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 

 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

określonych przez producenta. 

2.7. MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ I KRAWĘDZI 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 

połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy 

stosować: 

materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż 15 mm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, 

w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 

polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 

aprobat technicznych. 
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2.8. MATERIAŁY DO ZŁĄCZENIA WARSTW KONSTRUKCJI 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  

kationowe emulsje asfaltowe według PN-EN 13808 [58]. 

 Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w STWiORB 

D-04.03.01a [1a].  

2.9. DODATKI DO MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości 

dodatków powinny być deklarowane.  

Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. Ustalenie przydatności 

powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów: 

- normy europejskiej, 

- europejskiej aprobaty technicznej, 

- specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 

asfaltowych.   

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w 

połączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i 

układania.  

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 

13108-4 [46], załącznik B.  

2.10. SKŁAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [48] załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki 

powinny spełniać wymagania podane w tablicach 13 i 14, w zależności od kategorii ruchu jak i zawartości 

asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 11.  

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki 

SMA do warstwy ścieralnej [66] 

Właściwość 

Przesiew,   [% (m/m)] 

SMA 8 (km 26+525 

do km 27+010,10) 

KR5 

SMA 11 

KR5 

Wymiar sita #, 

[mm] 

od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 50 65 

5,6 35 60 35 45 

2 20 30 20 30 

0,125 9 17 9 17 

0,063 7 12 8 12 

Orientacyjna 

zawartość środka 

stabilizującego, 

[% (m/m)] 

 

0,3 

 

1,5 

 

 

0,3 

 

1,5 

Zawartość 

lepiszcza, 

minimum
*) 

 

Bmin 7,2 

 

Bmin 6,6 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna 

ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza 

podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik   według 

równania: 

d

650,2


   

 

2.11. WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DO WYKONANIA SMA  
Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej nawierzchni podano w tablicy 14. 

Tablica 14. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, dla ruchu  
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KR5 [66] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania 

wg PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki 

badania 

SMA 8 

(km 26+525 do 

km 27+010,10) 

SMA 11 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, 

ubijanie, 2×50 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 [34], p. 

4 

Vmin 2,0 

Vmax 3,5 

Vmin 2,0 

Vmax 3,5 

Odporność na 

deformacje trwałe 
1)6) 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22+A1 

[39], 

metoda B w powietrzu,  

PN-EN 13108-20 [48], 

D.1.6, 60°C, 10 000 

cykli 

WTSAIR 0,15/ 

WTSAIR 0,10
3) 

PRDAIRdekla 

nie więcej niż 7,0 

WTSAIR 0,15/ 

WTSAIR 0,10
3) 

PRDAIRdekla 

nie więcej niż 7,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1, 

ubijanie, 2×35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 [36], 

przechowywanie w 

40°C 

z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 25°C 
2) 

ITSR90 ITSR90 

Spływność lepiszcza - 
PN-EN 12697-18 [38], 

p. 5 
D 0,3 D 0,3 

Współczynnik 

luminacji 
- 

Zgodnie z załącznikiem 

4 do WT-2 2014 [66] 

Qd≥70
4) 

Qd≥90
5)

 

Qd≥70
4) 

Qd≥90
5)

 
1)

 grubość płyty: SMA8 40mm, SMA11  40mm, 
2)

 ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [66] w załączniku 

1, 

3) dotyczy kategorii ruchu KR7, 

4) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym, 

5) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach, 

6) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano 

w załączniku 2 do WT-2, 2014 [66]. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością dozowania 

stabilizatora mastyksu, 

- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

- skrapiarka, 

- walce stalowe gładkie,  

- lekka rozsypywarka kruszywa, 

- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

- sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
 Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych [69] wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub 

samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 

spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 

jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z 

metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę SMA należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu 

robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 

ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki 

powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI SMA 
 5.2.1. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (recepta) 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki SMA (SMA 8, SMA 11), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w 

obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:  

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów, 

 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 

 punkty graniczne uziarnienia, 

 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z 

wymaganiami specyfikacji, 

 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,  

 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.  

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować dla PMB 

45/80 – 55 temperaturę mieszanki wynoszącą 145°C ±5°C, 

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera 

do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, 

to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji  

projektowej. 

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz 

opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 

Podczas ustalania składu mieszanki, Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 

laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą 

stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki 

spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określone w niniejszej specyfikacji. 

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty 

mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca 

dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki. Zaakceptowana 

recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI SMA 
Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 

podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopuści do 

produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji, zgodny z 

PN-EN 13108-21 [49].  

Wszystkie składniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny być dozowane, w procesie 

produkcji, w ilościach określonych w badaniu typu.  

 Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 

zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 

temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 

dodawać odmierzone oddzielnie. 
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 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 

układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 

lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości podanych w 

pkcie 2.2. 

 Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 

mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej podanej w tablicy 15. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

(SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-

asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 15. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA [66] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

PMB 45/80-55 wg wskazań producenta 

  

Temperatura powinna uwzględniać ewentualne zastosowanie dodatku do mieszanki stosowanego w 

celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania. 

System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich wymieszania w 

wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco 

nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.  

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in. typ, rodzaj składników, 

właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.  

  

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę 

ścieralną SMA powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 

 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wymagana równość jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [68]. 

 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych 

do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 

według PN-EN 14188-1 [61] lub PN-EN 14188-2 [62] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 

technicznych. 

 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 

poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, 

warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. PRÓBA TECHNOLOGICZNA 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 

obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 

wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą 

i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 

ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku 

otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  

 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania 

właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  
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W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów 

składowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się 

wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową 

kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się 

pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach 

podanych w punkcie 6.   

 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 

załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną 

w PN-EN 12697-27 [40]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. ODCINEK PRÓBNY 
Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 

wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 

technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki 

mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN 12697-27 [40].  

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 

– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy, 

– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do 

wykonania warstwy nawierzchni.  

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m
2
, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak 

dobrane, aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. 

Ilość  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod 

względem zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach 

poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac 

nawierzchniowych objętych danym kontraktem. 

 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 

wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 

warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy z 

mieszanki SMA, powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 kg/m
2
, 

przy czym: 

– stosować emulsję zgodną z D – 04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją 

asfaltową 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 

uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 

urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu 

publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 

warstwy SMA w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

Pozostałe warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia 

zostały przedstawione w STWiORB D-04.03.01a [1a]. 
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5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 

 Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

 Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych; nie wolno 

wbudowywać mieszanki podczas opadów deszczu lub silnego wiatru (V>16 m/s).  Nie wolno wbudowywać 

mieszanki SMA, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 

 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 16. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. 

promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co 

najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach 

równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  

Tablica 16. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy z SMA. 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

w czasie 24 h przed 

przystąpieniem do robót 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm +5 +5 

  

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 

(w osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 

warstw z mieszanki SMA można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się 

stosowania wibracji podczas zagęszczania SMA. 

5.9. POŁĄCZENIA TECHNOLOGICZNE 
5.9.1. Wymagania ogólne 

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako:  

– złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie), 

– spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi). 

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.   

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 

obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych 

należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza 

poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy 

przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty 

przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. 

Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte 

piłą. 

 5.9.2. Złącza 

5.9.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym” 

Do tej metody należy używać rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego zagęszczania 

stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić 

prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić 

przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie 

była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy 

pas.  

5.9.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”  

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. Można 

to uzyskać przez odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy. 

Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść materiał do złączy wg pktu 2.7 w ilości 

co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 
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Na krawędź pasa warstw wiążącej i ścieralnej nie należy nanosić lepiszczy używanych do połączenia 

międzywarstwowego, wg pktu 2.8.  

5.9.2.3. Zakończenie działki roboczej  

W przypadku wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 

temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed przystąpieniem do 

ułożenia kolejnego pasa warstwy należy  usunąć ułożony wcześniej pas o długości do 3 m.  Należy usunąć 

fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg 

pktu 2.7 w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

5.9.3. Spoiny   

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy ścieralnej z SMA z urządzeniami w 

nawierzchni lub ją ograniczającymi. 

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.7.  

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna być zgodna z pktem 2.7.  

5.10. KRAWĘDZIE  
W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których 

górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka 

odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej 

powinna być wyższa o 0,5÷1,0 cm.  

W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom 

należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych 

wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 

położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi 

należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m
2
.  Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio 

szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany 

przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone 

jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej 

jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na 

szerokości co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 

ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej 

warstwy na wyższą. W tym celu należy: 

– sfrezować klin niższej warstwy na głębokości od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na długości 

równej co najmniej 125-krotności grubości nakładanej warstwy, 

– przygotować podłoże zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 

– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 

5.11. USZORSTNIENIE WARSTWY SMA 
 Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do 

przeznaczenia, np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne. 

 Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z 

mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki 

SMA o D ≥ 11 mm można stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. 

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę odpowiednio wcześnie tak, 

aby została wgnieciona w warstwę przez walce. 

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę i dokładnie zawałować. 

Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza 

się wykonanie ręczne. Niezwiązaną posypkę należy usunąć po ostygnięciu warstwy. 

Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. Jeżeli 

wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym uziarnieniu.  

 Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA: 

– kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m
2
, 

– kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m
2
. 

W uzasadnionych przypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykład w celu zmniejszenia 

hałaśliwości jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 6. 
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6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

przez Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 

przydatność do przewidywanego celu.   

6.2.2. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 

[48] załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji 

wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 

a) informacje ogólne: 

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 

– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 

– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność, 

– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych 

właściwości, 

b) informacje o składnikach: 

– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj, 

– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypełniacz: źródło i rodzaj, 

– dodatki: źródło i rodzaj, 

– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 17. 

Tablica 17. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [45]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęstość PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcję 

Lepiszcze (PN-EN 12591 [23], 

PN-EN 13924-2 [59], PN-EN 

14023 [60]) 

Penetracja lub 

temperatura 

mięknienia 

PN-EN 1426 [20] lub 

PN-EN 1427 [21] 

 

1 

Nawrót 

sprężysty
*) 

PN-EN 13398 [52] 1 

Wypełniacz  

(PN-EN 13043 [45]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęstość PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

*)dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [60] 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład 

(w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 18. 

Tablica 18. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1 [30] 

PN-EN 12697-39 [42] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB 

i VMA przy wymaganej zawartości wolnych 

przestrzeni Vmax≤7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [34] 

Gęstość objętościowa wg PN-EN 

12697-6 [33], metoda B, w stanie 

nasyconym  róg  gra-niowo suchym. 

Gęstość wg PN-EN 12697-5 [32], 

metoda A w wodzie 

 

1 

Wrażliwość na działanie wody (powiązana PN-EN 12697-12 [36] 1 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

406 

 

funkcjonalnie) 

Spływność lepiszcza 

(powiązana funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-18[38] 1 

Odporność na deformacje trwałe (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-22+A1 [39], mały 

aparat, metoda B w powietrzu, przy 

wymaganej temperaturze 

 

1 

Odporność na paliwo (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [44] 1 

Odporność na środki odladzające (powiązana 

funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [43] 1 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [48] przy pierwszym wprowadzeniu 

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku: 

 upływu trzech lat, 

 zmiany złoża kruszywa, 

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [47], jednej z następujących 

właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności 

na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m
3
, 

 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 

Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w 

wypadku gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że 

dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to 

nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 Badania dzielą się na: 

– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera) 

– dodatkowe, 

– arbitrażowe. 

6.4. BADANIA WYKONAWCY 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być 

wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [49]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 

– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i 

dodatków),  

– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 

lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 

itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.  

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i 

w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 

do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 

przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.5. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [37]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna posypki, 

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
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– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

– dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości 

przeciwpoślizgowych, 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.5. BADANIA KONTROLNE ZAMAWIAJĄCEGO 
 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 

kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 

budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 

Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca 

może pobierać i pakować próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań 

kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający 

decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej 

warstwy jest następujący:  

- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  i 

dodatków). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa: 

- uziarnienie, 

- zawartość lepiszcza, 

- temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 

- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

- wskaźnik zagęszczenia 

- grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 

- równość podłużna i poprzeczna, 

- spadki poprzeczne, 

- zawartość wolnych przestrzeni 

- złącza technologiczne, 

- szerokość warstwy, 

- rzędne wysokościowe, 

- ukształtowanie osi w planie, 

- ocena wizualna warstwy, 

- właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej. 

6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w 

miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i 

Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.  

6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być 

mniejsza niż:  

 wypełniacz     2 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 

  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2.3. i 2.4. 

6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną 

próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 

(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2. 

6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń  
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Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 

częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 

kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 

obawy. 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.7. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 

się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 

wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 

dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność 

metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 

badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja projektowa 

podają inaczej.  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 

wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 19, w zależności od 

liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych 

dodatkowych. 

Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 

wyników badań zawartości kruszywa dla MA   

 

Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3  

do 4 

od 5  

do 8 

od 9  

do 19 

≥20 

<0,063 mm [%(m/m) –

mieszanki gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm [%(m/m) –

mieszanki drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

> 2 mm – mieszanki SMA 5 i 

SMA 8 

±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>5,6 mm – mieszanka SMA 11 ±7 ±6,1 ±5,4 ±4,9 ±4,4 ±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   

+4,5 

-5,1   

+4,3 

-4,4   

+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6  

+5,0 

-6,8 

+5,0 

-6,1 

+5,0 

-5,5  

+5,0 

±5,0 

 

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych 

właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości 

tego kruszywa wynosi:  

-  ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 

-  ±30% w wypadku kruszywa drobnego. 

6.5.2.2. Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 

może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w 

zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 20). Do wyników badań nie zalicza się 

badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 20. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj 

mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 Od 3  

do 4 

Od 5  

do 8
a) 

Od 9  

do 19
a) 

≥20 

Mieszanki 

gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

d) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań 
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wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od 

dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza 

dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania. 

 

6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza  

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki 

mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 21. 

Tablica 21. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura  róg  graf °C 

PMB-45/80-55 73 

 

6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w 

pkcie 2.11 o więcej niż 1,5% (v/v). 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 

podano w tablicy 16.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 

kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu 

temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku 

dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli 

temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to 

należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 12697-13 [37].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika 

rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności 

mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru 

lepiszcza. 

6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni 

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 22.  

Tablica 22. Właściwości wykonanej warstwy 

Warstwa Typ i wymiar 

mieszanki, 

przeznaczenie 

Wskaźnik 

 róg  

grafu  [%] 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w warstwie 

 [%(v/v)] 

Ścieralna SMA 8 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

SMA 11 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde 

rozpoczęte 6000 m
2
 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 

nawierzchnie  róg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 

 6.5.4.2. Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału   

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [41] oraz ilość wbudowanego 

materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu 

o wartości podane w tablicy 23. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 

należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 

częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 

obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 

 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 

oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 23. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej  powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa 

SMA
a)
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A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

1.  – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m
2
 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m
2
 lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2
 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a)

 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z 

wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 

obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%. 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją    0,2% dla 

warstwy ścieralnej.   

6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna 

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 

 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G (droga główna) należy 

stosować metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI. Zasady wyznaczania oraz 

dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [68]. 

 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D (drogi poboczne 

przebudowywane w ramach przedsięwzięcia) należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu 

łaty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem 

łaty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości 

podłużnej warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi i ich usytuowanie [68]. 

 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów 

należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 m i klina, 

umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 

 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni 

należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien wynosić 2 m. 

Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 

 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy 

odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [68]. 

6.5.4.5. Złącza technologiczne  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w 

linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.5.4.6. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 

odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej 

ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 

6.5.4.7. Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co najmniej 

95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 

deformacji, plam i wykruszeń. 

6.5.4.10. Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej  

 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G powinien być określony 

współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.  

 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na 

nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m
2
, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 
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100% poślizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub lub innej wiarygodnej 

metody równoważnej, jeśli dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie 

wyników pomiarów na wartości uzyskiwane zestawem o pełnej blokadzie koła. Badanie należy wykonać 

przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania 

nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtórne należy wykonać w śladzie koła. Jeżeli warunki atmosferyczne 

uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym 

możliwym opóźnieniem. Uzyskane wartości współczynnika tarcia należy rejestrować z dokładnością do trzech 

miejsc po przecinku 

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. 

Wyniki podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Długość ocenianego odcinka nawierzchni 

nie powinna być większa niż 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o długości 

mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. W wypadku odbioru krótkich 

odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 90 lub 60 km/h (np. rondo, 

dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), do oceny przyjmuje się wyniki pomiarów współczynnika tarcia 

przy prędkościach pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h. 

 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni są określone w 

rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie [68]. 

6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 

nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 

ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.5.6. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie i skropienie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
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 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

1a. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

10.2. NORMY 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 

STWiORB) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu –  Część 2: Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw 

10. PN-EN 933-9+A1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9:  Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 

w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 

18. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

19.  PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych –  Część 6: Mrozoodporność w obecności 

soli 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

21.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 
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Metoda Pierścień i Kula 

22. PN-EN 1744-1+A1 Badania chemicznych właściwości kruszyw . Część 1: Analiza 

chemiczna 

23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie lepkości kinematycznej 

27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie lepkości dynamicznej 

metodą próżniowej kapilary 

28. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacji 

29. PN-EN 12607-1 

 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza 

rozpuszczalnego 

31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu 

ziarnowego 

32. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości 

33. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 

objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

34. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości 

wolnej przestrzeni 

35. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie 

powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem 

36. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości 

próbek asfaltowych na wodę 

37. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

38. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływność lepiszcza 

39. PN-EN 12697-22+A1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

40. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

41. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 

nawierzchni asfaltowych 

42. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 39: Oznaczanie zawartości 

lepiszcza metodą spalania 

43. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 41: Odporność na płyny 

zapobiegające oblodzeniu 

44. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 43: Odporność na paliwo 

45. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

46. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 4: Mieszanka 

HRA 

47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka 

SMA 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
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typu 

49. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa 

kontrola produkcji 

50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia detta i kuli 

51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

52. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych 

53. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 

magazynowania asfaltów modyfikowanych 

54. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości 

mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania  

55. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 

56. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 

drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

59a. PN-EN 13924-2:2014-

04/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 

drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – 

Poprawka do Polskiej Normy 

60. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

60a. PN-EN 

14023:2011/Ap1:2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

61. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Wymagania wobec zalew 

drogowych na gorąco 

62. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Wymagania wobec zalew 

drogowych na zimno 

63. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. WYMAGANIA TECHNICZNE 
65. WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych – Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 

66. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 

10.4. INNE DOKUMENTY 
67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

68. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 

późniejszymi zmianami) 

69. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 

1367 z późniejszymi zmianami) 
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D.05.03.13B  NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA  Z DODATKIEM 

GUMY 
1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 

budowlanych związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA przy budowie inwestycji 

„Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

1.2.1.  Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 

napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane 

za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby 

były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.   

Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie 

mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z ułożeniem warstwy ścieralnej  

z SMA, również z granulatem asfaltowo-gumowym.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierająca stabilizator 

mastyksu.   

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 

określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

1.4.3. Stabilizator – dodatek stosowany w celu zabezpieczenia przed możliwością rozsegregowania mieszanki 

podczas transportu i rozkładania.  

1.4.4. Granulat gumowo-asfaltowy – dodatek do mieszanki mineralno-asfaltowej dodawany podczas jej 

produkcji w wytwórni w celu poprawy właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej, zwłaszcza w zakresie 

tłumienia hałasu toczenia kół pojazdów samochodowych.  

1.4.5. Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego 

przyczepności do kruszywa.  

1.4.6. Pozostałe określenia - podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i określeniami podanymi w pkt 1.4 STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" p.2.  

Lepiszcze  

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych należy stosować asfalty modyfikowane polimerami - 

polimeroasfalty drogowe (według PN-EN 14023) o klasie - PMB 45/80-55.  

Dostarczony polimeroasfalt powinien posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 14023 i być oznakowany 

znakiem budowlanym B lub znakiem CE.  

Dopuszcza się pod warunkiem akceptacji projektanta do stosowania inny rodzaj lepiszcza przy bezwzględnym 

zachowaniu wymagań dla mieszanki mineralno-asfaltowej określonej w tablicy 5.  

Wypełniacz  

Tablica 1. Wymagania wobec wypełniacza  do warstwy ścieralnej z mieszanki  SMA  

Właściwości wypełniacza  

  

Wymagania  

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:  zgodnie z tabl. 24 

PNEN 13043  

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria 

nie wyższa od:  

MBF10  

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie 

wyższa od:  

1% (m/m)  

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7  deklarowana przez 

producenta  
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Wolne przestrzenie w suchym 

zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 

1097-4: wymagana kategoria:  

V28/45  

Przyrost temperatury mięknienia wg PNEN 

13179-1; wymagana kategoria:  

∆R&B8/25  

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 

1744-1,kategoria nie wyższa niż:  

WS10  

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 

wapiennym wg PN-EN 196-2; kategoria, 

co najmniej:  

CC70  

Zawartość wodorotlenku wapnia w 

wypełniaczu mieszanym; kategoria:  

Ka Deklarowana  

"Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2  BNDeklarowana  

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504.  

Kruszywo grube i drobne  

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy stosować kruszywa ze skał magmowych, 

metamorficznych lub osadowych. 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej nie należy stosować kruszyw sztucznych, organicznych oraz 

kruszonych żwirów i piasków.  

Należy stosować kruszywa podane w tablicy 2 i 3.  

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki  SMA.  

Właściwości kruszywa  

  

Wymagania  

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co 

najmniej:  

GC90/15  

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż 

wg kategorii:  
G25/15  

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż:  
f2  

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 

933-4; kategoria nie wyższa niż:  
FI20 lub SI20  

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg 

PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:  

C100/0  

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy 

PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria co najmniej:  
LA25  

Odporność na polerowanie kruszywa wg PN-EN 

1097-8; kategoria nie niższa niż:  
PSV50  

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

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

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; 

kategoria nie wyższa niż:  
WA24 Deklarowana  

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, Załącznik B, 

w 1% NaCl; kategoria nie wyższa niż:  
FNaCl7  

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

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny 

wg PN-EN 932-3:  
deklarowana przez producenta  

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1  

p.14.2; kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,1  

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, punkt  

19.1:  

wymagana odporność  

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, punkt 

19.2:  

wymagana odporność  
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Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 

wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie wyższa 

niż:  

V3,5  

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy ścieralnej z mieszanki  SMA  

Właściwości kruszywa  

  

Wymagania  

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa:  GF85  

Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o 

ciągłym uziarnieniu; odchylenia nie większe niż 

wg kategorii:  

GTC20  

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 w kruszywie 

drobnym; kategoria nie wyższa niż:  
f16  

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 

wyższa od:  
MBF10  

Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 9336, 

rozdział 8; kategoria nie niższa niż:  
Ecs30  

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

9:   

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; 

kategoria nie wyższa niż:  
WA24 Deklarowana  

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 

p.14.2; kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,1  

W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy o dużej odporności na 

polerowanie frakcji 2/4 lub 2/5 mm. Nie zaleca się stosować grysów wapiennych i dolomitowych. Kruszywo 

do uszorstnienia powinno spełniać wymagania określone w tablicy 4.  

Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa do uszorstnienia nawierzchni   

Lp.  Parametry kruszywa  Jednostka  Grys 2/4 lub 

2/5  

Badanie wg normy  

1  Wymiar ziarna  GC, GF, GN, GA  GC90/10  

  

  

PN-EN 933-1  

2  Pyły, kategoria nie wyższa 

niż:  

fDeklarowana  f1,5  PN-EN 933-1  

3  Odporność na rozdrabnianie, 

kategoria nie wyższa niż:  

SZDeklarowana 

LADeklarowana  

LA40  PN-EN 1097-2  

4  Odporność na polerowanie, 

kategoria nie niższa niż:  

PSVDeklarowana  PSV50  PN-EN 1097-8  

5  Nasiąkliwość  WA241  

WA242  

WA241  PN-EN 1097-6  

6  Mrozoodporność, kategoria 

nie wyższa niż:  

FDeklarowana  F1  PN EN 1367-1  

7  Mrozoodporność z użyciem 

roztworu soli NaCl  

FDeklarowana  FNaCl0,1  PN EN 1367-1  

8  Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych lekkich, 

kategoria nie wyższa niż:  

%  mLPC0,1  PN-EN 1744-1  

Do mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza się do stosowania kruszywo o uziarnieniu 0/5 mm. Ze względu 

na emisję hałasu nie dopuszcza się mieszanki kruszywa o większym uziarnieniu niż założono w Dokumentacji 

projektowej.  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa  

Do skropienia warstw konstrukcyjnych należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające 

wymagania określone w STWiORB D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.  
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2.6. Stabilizator mastyksu  

Jako środek stabilizujący zaleca się użycie włókien celulozowych w ilości 0,3-1,5 % w stosunku do mma, 

spełniających wymagania Aprobaty Technicznej.  

Dopuszcza się do stosowania włókna mineralne lub celulozowe spełniające wymagania Aprobaty technicznej. 

Dopuszcza się niestosowanie stabilizatora, jeżeli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie wymagania 

spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie spowoduje spływności 

lepiszcza z ziaren kruszywa.  

2.7. Środek adhezyjny  

Przy stosowaniu kruszyw o niewystarczającej przyczepności należy stosować środek adhezyjny do asfaltu 

posiadający Aprobatę techniczną w ilości od 0,2 do 0,9 % masy asfaltu w celu uzyskania przyczepności co 

najmniej 80% wg PN-EN 12697-11 (metoda C).  

Środek ten powinien być bezwarunkowo zastosowany także do kruszywa lakierowanego, niezależnie od jego 

rodzaju.  

2.8. Granulat gumowo-asfaltowy.  

Dodatek modyfikujący stanowiący granulat gumowo-asfaltowy powinien posiadać deklarację zgodności z 

aprobatą techniczną i posiadać oznakowanie znakiem budowlanym B.  

Dodatek gumowo-asfaltowy do mieszanki SMA powinien spełniać następujące wymagania: - temperatura 

mięknienia [oC]: od 40 do 90 wg PN-EN 1427, - postać: granulat,  

zawartość granulatu gumowego [%]: od 35 do 43 wg PN-EN 12697, - temperatura zapłonu [oC]: powyżej 200 

wg PN-EN ISO 2592. - gęstość w temp. 20oC [g/cm3]: ok. 1,1 wg PN-EN ISO 3838.  

2.9. Taśma topliwa  

Asfaltowa taśma topliwa powinna posiadać deklarację zgodności do normy PN-EN 14188-1 i być oznakowana  

znakiem CE. Taśma topliwa powinna spełniać następujące wymagania: - klasa F2 wg 

PN-EN 14188-1,  

 

- temperatura mięknienia PiK wg PN-EN 1427 w oC:         ≥ 75,  

- penetracja stożkiem w temperaturze +25oC, 5 s, 150 g, w 0,1 mm:       od 40 do 100,  

- penetracja kulą i nawrót sprężysty w temp. +25oC, kula o masie 75 g, 5 s,  %:   ≤ 60,  

- penetracja stożkiem, w 0,1 mm:              od 40 do 100,  

- penetracja kulą i nawrót sprężysty, w %:            ≤ 60,  

- spływność początkowo i p wygrzaniu w temp. +60oC, 5 h, kąt 75o, w mm:    ≤ 10,  

- odporność na paliwo, +35oC, 24 h, zmiana masy, %:       ≤ 2,  

- szerokość taśmy:                min. 50 mm,    

gruntownik: wg zaleceń producenta.  

Dopuszcza się zastosowanie taśmy topliwej o klasie F1, za zgodą projektanta i  Inspektora.  

3.SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z SMA  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z SMA powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralnoasfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora, - szczotki mechaniczne i dmuchawy lub 

pochłaniacz kurzu,  

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, skrapiarek,  

- walców stalowych statycznych gładkich tandemowych średnich i ciężkich, - walców stalowych 

wibracyjnych, gładkich tandemowych, - cysterna na wodę,  

- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.  

Oprócz standardowego sprzętu do wykonywania nawierzchni mineralno-bitumicznych należy przewidzieć 

sprzęt do rozsypywania lakierowanych grysów poprawiających szorstkość.  

4. TRANSPORT  

4.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2.Transport materiałów  

4.2.1. Mieszanka SMA  

Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i 

podczas oczekiwania na rozładunek.   

Czas transportu od załadunku do rozładunku musi gwarantować zachowanie temperatury wbudowania.   

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy.  
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Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 

powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niepływające szkodliwie na mieszankę 

mineralnoasfaltową. 

  

 5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

5. Dodatek tecRoad należy dozować do mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 2% (m/m) w stosunku do 

masy całej mieszanki mineralno-asfaltowej. Ze względu na to, że dodatek tecRoad zastępuje lepiszcze, jego 

zawartość w mieszance mineralno-asfaltowej należy zmniejszyć o ilość wprowadzonego dodatku tecRoad 

(procentowo).  

5.2. Projektowanie mieszanki   

Wymagania właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej określa tablica 5.  

  

Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej  

Właściwość  

Warunki zagęszczania 

wg PN- 

EN 13108-20  
Metoda i warunki badania  SMA 8  

Zawartość wolnych 

przestrzeni  

C.1.2, ubijanie, 2 × 50 

uderzeń  
PN-EN 12697-8, pkt 4  

Vmin2,0 Vmax3,5  

Odporność na deformacje  C.1.20, wałowanie,  PN-EN 12697-22,  WTSAIR 0,3  

trwałe1)  P98-P100  

  

metoda B w powietrzu, PN- 

EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 

10 000 cykli  

PRDAIR 

Deklarowane  

Odporność na działanie 

wody  

C.1.1, ubijanie, 3 × 25 

uderzeń  

PN-EN 12697-12, 

przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem  

zamrażania, badanie w  

25°C  

ITSR90  

Spływność lepiszcza  -  PN-EN 12697-18, pkt 5  D0,3  

1) dla nawierzchni o kategorii ruchu KR2 właściwość nie jest wymagana  

  

Uziarnienie mieszanki i zawartość środka stabilizującego oraz lepiszcza dla SMA przedstawiono w tablicy 6. 

Tablica 6. Wymagane uziarnienie i zawartość środka stabilizującego oraz lepiszcza dla warstwy SMA  

Właściwość  Przesiew, 

[%(m/m)]  

Wymiar sita #, mm  SMA 8  

16      

11,2  100  -  

8  90  100  

5,6  35  60  

2  20  30  

0,125  9  17  

0,063  7  12  

zawartość środka stabilizującego, 

% (m/m)  
0,3  1,5  

Zawartość lepiszcza  Bmin 7,0  

Asfalt w zbiorniku  powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 

utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.  

Najwyższa temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym) powinna wynosić dla polimeroasfaltu 

drogowego PMB 45/80-55 - 180oC.  

Dostarczona na budowę mieszanka przez producenta powinna posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 

13108-5 i posiadać oznakowanie CE lub B oraz odpowiadać wymaganiom niniejszej ST.  

Dozowanie dodatku tecRoad powinno nastąpić w następnej kolejności po kruszywie i być wstępnie 

wymieszana przez ok. 20 s.  

Ilość dodatku granulatu gumowo-asfaltowego powinna zostać dobrana laboratoryjnie na podstawie zaleceń 

producenta granulatu.  
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5.3. Wytwarzanie mieszanki  

Temperatura mieszanki mineralnej powinna mieścić się w zakresie określonym w tablicy 7. W tej tablicy 

najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 

najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni 

MMA.  

Tablica 7. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  

Lepiszcze asfaltowe  Temperatura mieszanki SMA, °C  

  

PMB 45/80-55  130-180  

  

Maksymalna temperatura gorącej mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od 

maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej. Mieszankę SMA zaleca się 

wbudowywać bezpośrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie 

wyprodukowanej mieszanki SMA w silosie może mieć miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych za zgodą 

Inspektora.  

  

5.4. Warunki przystąpienia do robót  

Nie wolno wbudowywać mieszanki SMA, gdy na podłożu tworzy się zamknięty filtr wodny.  

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura 

powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich 

wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki 

roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania 

(np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).  

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 

wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych  

Rodzaj robót  
Minimalna temperatura otoczenia,°C  

przed przystąpieniem do robót1)  w czasie robót  

Warstwa ścieralna z SMA 8   +5  +7  

1) Temperatura otoczenia w ciągu ostatniej doby.  

Wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę zgody projektanta i Inżyniera na prowadzenie robót wbudowania 

SMA w temperaturze < +7oC.   

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

Mieszanki mineralnoasfaltowe można rozkładać maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do 

rozkładania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 

dopuszcza się wbudowywanie ręczne.  

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 

przy brzegach warstwy).  

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z 

mieszanki SMA można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania 

wibracji podczas zagęszczania SMA.   

Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym podłożu, podczas opadów atmosferycznych  oraz 

silnego wiatru (v>16 m/s).  

5.5. Odcinek próbny  

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  

określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy,  

określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 

warstwy nawierzchni.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Na odcinku próbnym 

należy wyciąć próbki do kontrolnego badania odporności na koleinowanie w małym koleinomierzu.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inspektora. Minimalna powierzchnia odcinka próbnego – 350 m2,  minimalna długość – 100 m.  

5.6. Wbudowanie mieszanki SMA  

Produkcja mieszanki SMA może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez 

Inspektora. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. Wytwórnia 

musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania 
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produkcją mieszanki SMA. Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót.   

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej 

w pkt 5.3.  

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym 

na odcinku próbnym.  

Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 

warstwy SMA ustala Inżynier.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi  

W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę należy posypać czystym grysem od 2 mm do 4 mm  lub 

grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilości od 1 do 2 kg/m2. Grysy należy rozsypywać 

na gorącą mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu i przywałować.  

Złącze robocze oraz technologiczne powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 

być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą topliwą. Sposób wykonywania złącz roboczych 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora.  

Styk warstwy SMA z elementami żeliwnymi, betonowymi, oraz kamiennymi w jezdni (krawężnik, ścieki, 

studzienki, włazy itp.) należy przed ułożeniem mieszanki mineralno-asfaltowej zabezpieczyć taśmą topliwą. 

Jeżeli jest wymagane, to przed wbudowaniem taśmy należy zagruntować istniejącą krawędź betonową 

gruntownikiem wg zaleceń producenta. Taśmę należy układać na dotykowo wyschnięty gruntownik oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

Za zgodą Inspektora, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu, jednak nie wcześniej niż po 

48 h.  

5.7. Uszorstnienia nawierzchni  

Uszorstnienia nawierzchni należ wykonać na powierzchni gorącej warstwy ścieralnej przez równomierne 

naniesienie posypki i wgniecienie przez walce w warstwę. Nanoszenie posypki powinno być wykonywane 

maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne.  Zalecana ilość 

posypki:  

- od 0,5 do 1,5 kg/m2.  

5.8. Połączenie międzywarstowe  

Połączenie międzywarstwowe należy badać metodą Leutnera zgodnie z zeszytem nr 66 IBDiM. Minimalne 

wymaganie wytrzymałości na ścinanie połączeń pomiędzy warstwą ścieralną i wiążącą wynosi 1,0MPa.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

W celu wykazania, że mieszanka mineralno-asfaltowa o danym składzie spełnia wszystkie wymagania zawarte 

w niniejszej STWiORB oraz w WT-2 2014, producent powinien dysponować aktualnym sprawozdaniem z 

badań typu. W przypadku braku takiego sprawozdania należy przeprowadzić badanie typu każdego składu 

mieszanki.  Badanie typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-

asfaltowych do obrotu, w celu wykazania zgodności z wymaganiami. Jeżeli użyto materiały składowe, których 

właściwości były już określone przez dostawcę materiału na podstawie zgodności z innymi dokumentami 

technicznymi, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane pod warunkiem, że przydatność tych 

materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania. Podczas przeprowadzania procedury 

badania typu producent powinien dostarczyć dowód spełnienia każdego odpowiedniego wymagania w danym 

dokumencie technicznym, z którym deklaruje zgodność. Zastosowanie podejścia grupowego w zakresie 

badania jest dopuszczalne pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera.  

Okres ważności sprawozdania z badania typu określa WT-2 2014. Sprawozdanie z badania typu zachowuje 

ważność dla określonego składu mieszanki, aż do wystąpienia zmiany materiałów składowych, ale nie dłużej, 

niże przez okres trzech lat.  

Rodzaj i liczbę badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej oraz rodzaj i liczbę badań samej mieszanki 

w badaniach typu określają WT-2 2014.  

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowić część deklaracji zgodności producenta i powinno zostać 

przedstawione projektantowi do zaopiniowania.  

Częstotliwość badań połączeń międzywarstwowych ustali Inżynier.  

Wartości dopuszczalnych odchyłek wbudowanych mieszanek mineralno-asfaltowych powinny być zgodne z 

WT2014. Przyjmuje się wartości dopuszczalnych odchyłek dla pojedynczego wyniku badania oraz średniej 

arytmetycznej wyników badań, jak dla ilości badań co najmniej 20:  

najwyższa temperatura pięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu – tablica 63 wg WT-2014, - 

dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 

lepiszcza rozpuszczalnego – tablica 64 wg WT-2014,  
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dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 

kruszywa o wymiarze 0,063 mm – tablica 65 wg WT-2014,  

dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 

kruszywa o wymiarze 0,125 mm – tablica 66 wg WT-2014,  

dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 

kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2,0 mm– tablica 67 wg WT-2014,  

dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 

kruszywa grubego o wymiarze > 2mm – tablica 68 wg WT-2014,  

dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 

kruszywa grubego o wymiarze > 5,6mm – tablica 69 wg WT-2014,  

dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 

ziaren grubych – tablica 70 wg WT-2014.  

6.2.   Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA 6.2.1. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje  tablica 

13.  

Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość warstwy  co 100 m, jednak nie mniej niż 5 razy  

2  Równość podłużna warstwy  każdy pas ruchu planografem  lub łatą co 10 m  

3  Równość poprzeczna warstwy  nie rzadziej niż co 5 m  

4  Spadki poprzeczne warstwy  co 100 m, jednak nie mniej niż 5 razy  

5  Rzędne wysokościowe warstwy  pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania 

osi według dokumentacji budowy  6  Ukształtowanie osi w planie  

7  Grubość warstwy  min. 2 próbki z każdego pasa   

8  Złącza podłużne i poprzeczne  cała długość złącza  

9  Krawędź warstwy  cała długość  

10  Wygląd warstwy  ocena ciągła  

  

6.2.2. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 

tolerancją + 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub 

opornikem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość 

warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 6.2.3. Spadki poprzeczne warstwy  

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5 %.  

Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.  

Ukształtowanie osi w planie  

Oś warstwy wiążącej powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.  

Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 10 %, jednak łączna 

grubość wszystkich warstw nie może być mniejsza od projektowanej.   

Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w 

konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 15 cm. Złącza powinny 

być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w poziomie.  

Krawędzie warstwy  

Krawędzie warstwy w przekroju poprzecznym powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła 

konieczność obcięcia pokryte asfaltem.  

Wygląd warstwy  

Warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i 

spękanych. 6.2.10. Ocena równości  

Równość podłużna  

Do pomiarów równości podłużnej należy wykorzystać sprzęt laserowy umożliwiający rejestrację z błędem 

pomiaru nie większym niż 1,0 mm. Pomiar równości można wykonać metodą IRI w sposób ciągły z zadanym 

odstępem 25 cm.  
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Wymagana równość podłużna określona przez wskaźnik IRI nie może przekroczyć wartości określonych w 

tablicą10 na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka zgodnie z tablicą 14.  

Wymagana równość podłużna określona przez wartości odchyleń równości w metodzie łaty i klina nie może 

przekroczyć 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku zgodnie z tablicą 15. Tablica 14. 

Wartości wskaźnika IRI [mm/m].  

Elementy nawierzchni   50%  80%  100%  

Pasy  ruchu  zasadnicze, 

 dodatkowe, i wyłączania – droga 

wojewódzka  

włączania  

≤2,8  ≤3,9  ≤4,9  

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, i 

wyłączania – droga krajowa  

włączania  
≤1,2  ≤2,0  ≤3,3  

  

Tablica 15. Wartości odchyleń [mm] w metodzie łaty i klina.  

Elementy nawierzchni   95%  100%  

Pasy  ruchu  zasadnicze, 

 dodatkowe, i wyłączania – droga 

wojewódzka  

włączania  

≤6  ≤7  

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, i 

wyłączania – droga krajowa  

włączania  
≤4  ≤5  

  

Równość poprzeczna  

Do pomiarów równości poprzecznej należy zastosować metodę pomiaru laserowego. Pomiar powinien być 

wykonywany w sposób ciągły z zadanym odstępem 25 cm.  

Wymagana równość poprzeczna określona przez wartości odchyleń równości nie może przekroczyć 90%, 95% 

i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Wartość odchyleń przedstawia tablica 16. Tablica 

16. Wartości odchyleń [mm] w metodzie równoważnej metodzie łaty i klina.  

Elementy nawierzchni   90%  95%  100%  

Pasy  ruchu  zasadnicze, 

 dodatkowe, i wyłączania – droga 

wojewódkza  

włączania  

≤6  -  ≤9  

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, i 

wyłączania – droga krajowa  

włączania  
≤3  -  ≤5  

  

6.3. Badania właściwości przeciwpoślizgowych.  

Dla jezdni klasy GP należy wykonać badania właściwości przeciwpoślizgowych. Pomiar należy wykonać przy 

temperaturze otoczenia od 5 do 30oC w porze nocnej, 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 testowej 

o rozmiarze 5,60Sx13.  

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia po min. dwóch miesiącach o oddania ulicy do 

użytkowania określa tablica 17.  

Tablica 17. Parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane po dwóch miesiącach 

oddania drogi do użytkowania.  

Element 

nawierzchni  

Miarodajny współczynnik tarcia zablokowanej opony 

względem nawierzchni przy  

30 km/h  60 km/h  90 km/h  120 km/h  

Pasy ruchu, pasy 

dodatkowe  
≥ 0,48  ≥ 0,39  ≥ 0,32  ≥ 0,30  

Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on 

zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.  

Ze względu na konieczność wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na okres badań przeciwpoślizgowych 

Wykonawca robót przygotuje i zatwierdzi z właściwym zarządcą ruchu projekt czasowej organizacji ruchu 

uwzględniający specyfikę badań. Koszty przygotowania projektu i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanej warstwy ścieralnej z SMA.  

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora, 

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

 8.2.Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   

 W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 

Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w pkt 6 niniejszej ST.   

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 

9. Zakres płatności za wykonaną warstwę z SMA należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonanych robót.  

 Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej warstwy z SMA obejmuje:  

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

-oznakowanie robót,  

-oczyszczenie i skropienie podłoża,  

-dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie zatwierdzonych 

receptur,  

-transport mieszanki na miejsce wbudowania,  

-wykonanie odcinka próbnego,  

-mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstw nawierzchni,  

-obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,  

-ułożenie taśmy topliwej na wszystkich stykach, w tym uwzględniając styki robocze czy technologiczne,  

-posypanie grysem l i przywałowanie  

-przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań, w tym równości podłużnej i poprzecznej metodą laserową.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-EN 12591   Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych  

PN-EN 14023+Ap1  

  

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami  

PN-EN 13043   

  

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu  

PN-EN 12697-1   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

PN-EN 12697-2   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-EN 12697-5   Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na  

  gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości  

PN-EN 12697-6   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  

PN-EN 12697-8   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  

PN-EN 12697-11  

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  

PN-EN 12697-13   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 13: Pomiar temperatury  

PN-EN 12697-20   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla  

PN-EN 12697-22   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco. Część 22: Koleinowanie  
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PN-EN 12697-23   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek 

asfaltowych  

PN-EN 12697-24   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 24: Odporność na zmęczenie  

PN-EN 12697-26   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 26: Sztywność  

PN-EN 12697-27   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 27: Pobieranie próbek  

PN-EN 12697-29   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco. Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej  

PN-EN 12697-34   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 34: Badanie Marshalla  

PN-EN 12697-36   

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych  

PN-EN 13108-5   Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA  

PN-EN 13108-20   Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu  

PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa Kontrola 

Produkcji  

PN-EN 14188-1  Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew 

drogowych na zimno.  

PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport  

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą  

  

10.2. Inne dokumenty  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 

z późn. zm.).  

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997  

WT-1 2014 Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych  

WT-2 2014 Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.  

WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 

1984  

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95) - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997  

Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” - zeszyt 64, IBDiM 

Warszawa 2002  

Uwaga:  

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 

aktualnie obowiązujące przepisy.  
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D-05.03.23A  NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI   

BRUKOWEJ  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  

-  gr. 8cm w kolorze szarym na chodnikach oraz wyspach separujących w obszarze dla pieszych  

-  gr. 8cm w kolorze czerwonym na zjazdach 

Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 

się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta: 

odmianę: 

 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

barwę: 

 kostka szara, z betonu niebarwionego, 

 kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

 wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w 

załączniku 1), 

 wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

 długość: od 140 mm do 280 mm, 

 szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

 grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,  80 mm i 100 mm 

(zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 
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  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w 

trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

 Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 

ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 

dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 

na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

Lp. Cecha Załącznik 

normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, 

grubości                            < 100 mm 

                                          ≥ 100 mm 

C Długość   szerokość   grubość 

± 2            ± 2            ± 3 

± 3            ± 3            ± 4 

Różnica pomię-

dzy dwoma po-

miarami gru-

bości, tej samej 

kostki, powinna 

być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 

maksymalne wymiary kostki           > 

300 mm), przy długości pomiarowej 

                                             300 mm 

                                             400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmraża-

nie z udziałem soli odladzających (wg 

klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m
2
, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

kg/m
2
  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 

Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 

powinien wykazywać obciążenia niszczącego 

mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzyma-

łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej ściernej,              

wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm
3
/5000 mm

2
  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-

wana lub polerowana – zadawalająca odporność, 

jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 

wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 

badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 

odprysków, 

nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 

3.3 

Tekstura 

Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały element) 

 

J kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 

przez odbiorcę, 

ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
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zmianami we właściwościach surowców i 

zmianach warunków twardnienia nie są uważane 

za istotne 

 

 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 

wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków 

stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 

kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 

początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO WYPEŁNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W 

NAWIERZCHNI 
 Należy stosować podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię w postaci mieszanki cementu i 

piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom  

PN-EN 1008:2004 [4]. 

Do wypełniania spoin w nawierzchni stosować piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 

[3]. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w 

miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego 

przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. 

Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). 

Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 

przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.4. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ŚCIEKI 
 Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 

 krawężniki betonowe, 

 obrzeża betonowe wg STWiORB D-08.03.01 [15], 

 krawężniki kamienne wg STWiORB D-08.01.02a [14]. 

 Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg STWiORB D-08.05.00 [16]. 

 Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na ławach betonowych, spełniających wymagania 

wg STWiORB D-08.01.02a [14],  D-08.03.01  [15] i D-08.05.00 [16]. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych. 

 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. MATERIAŁY DO PODBUDOWY UŁOŻONEJ POD NAWIERZCHNIĄ Z BETONOWEJ 

KOSTKI BRUKOWEJ 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 

właściwej STWiORB lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 

pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI   
  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
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ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 

piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 

STWiORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) 

względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 

wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 

wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 

kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 

(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane 

jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w 

dźwig do za- i rozładunku. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 

układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 

transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 

warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w 

równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą 

zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być 

przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości 

z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny 

być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.  

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem. 

 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 

STWiORB. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 

5.2. PODŁOŻE I KORYTO 
 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB D-04.01.01 [6].   

 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 

 Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
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 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie kostek z ubiciem, 

 wypełnienie szczelin, 

 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. PODBUDOWA 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową. 

 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej STWiORB, np.: 

D-04.04.02 „Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”, 

5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 

 Materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-

08.05.00 [16]. 

 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. PODSYPKA 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 

powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 

się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 

kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 

lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 

podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.7. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 

układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających 

ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 

zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy 

ułożenie po 1 m
2
 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 

kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 

aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 

dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 

kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 

uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 

mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 

szlifierkami z tarczą itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 

ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta 

prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania 

pktu 2.3 b) 

 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 

szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 

powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 

monolit z kostkami. 

 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 

dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 

powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w 

okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale 

zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 c). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać 

wymaganiom STWiORB D-05.03.04a [12]. 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 

zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
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5.8. PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DLA RUCHU 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 

otoczenia nie niższej niż 15
o
C) do  3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg STWiORB D-04.01.01 [6]  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STWiORB, norm, 

wytycznych, wymienionych w 

pkcie 5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg STWiORB D-08.01.01a 

[13];  

D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 

[15]; D-08.05.00 [16] 

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: 

grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu 

z dokumentacją projektową i 

specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania  wykonywania  

nawierzchni  z 

kostki  

 zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

- 

 położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 

cm 

 rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; 

-2 cm 

 równość w profilu podłużnym łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 

mm 

 równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze prześwitu 

klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względnie 

metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między 

łatą a powierzchnią 

do  8 mm 

 spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 
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 szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od 

szerokości 

projektowanej do  

5 cm 

 szerokość i głębokość wypełnienia 

spoin i szczelin (oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 sprawdzenie koloru kostek i desenia 

ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub 

decyzji Inżyniera 

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 
 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, wy-

kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 

m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. 

od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich STWiORB wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 

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

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

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH  ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie ław pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [5] oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [5] pkt 9. 
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 

(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których 

zakres jest określony przez STWiORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  NORMY 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie 

przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-

11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

10.2. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

6. D-04.01.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

7. D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

9. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi 

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

13. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 

14. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

16. D-08.05.00 Ścieki 
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D-05.03.26G  POŁĄCZENIE  NOWEJ  KONSTRUKCJI    

NAWIERZCHNI  Z  NAWIERZCHNIĄ  ISTNIEJĄCĄ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z połączeniem nowej konstrukcji nawierzchni z 

nawierzchnią istniejącą przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem połączenia nowej konstrukcji nawierzchni, zawierającej asfaltową warstwę ścieralną i 

wiążącą z istniejącą nawierzchnią asfaltową na dowolnej podbudowie. 

 Połączenie polega na rozbiórce starej nawierzchni z wykonaniem schodkowania jej krawędzi, 

skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową i ułożeniu geokompozytu, a następnie przykryciu go nową 

asfaltową warstwą ścieralną. 

 Wykonanie połączenia ma zapobiec (lub co najmniej opóźnić) wystąpieniu na powierzchni jezdni 

poprzecznego pęknięcia, odbitego od spoiny na krawędzi połączenia. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z kilku warstw, służących do przejmowania i rozkładania na 

podłoże obciążeń od ruchu pojazdów. 

1.4.2. Warstwa nawierzchni – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału. 

1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.4. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.5. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, ułożony w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.6. Połączenie nowej i starej nawierzchni – sposób konstrukcji, łączący nową nawierzchnię z nawierzchnią 

istniejącą, mający na celu zagwarantowanie tej samej nośności (trwałości zmęczeniowej) obu części i 

zapobiegający wystąpieniu na powierzchni jezdni poprzecznego pęknięcia. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) wg „69.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 

Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.. 

1.4.8. Emulsja asfaltowa – emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub 

roztwór wodny, o ile nie ustalono inaczej. 

1.4.9. Geokompozyt – geosyntetyk, składający się z siatki z włókien mineralnych połączonej z geowłókniną z 

włókien syntetycznych. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

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

2.2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy użyć:  

geokompozyt, wzmacniający nawierzchnię na linii styku starej i nowej nawierzchni, 

emulsję asfaltową do złączenia geokompozytu z nawierzchnią. 

Ponadto przy konstruowaniu połączenia nowej i starej nawierzchni występują materiały, z których zbudowana 

będzie nowa nawierzchnia. 

2.2.3. Geokompozyt 

 Pod linią styku starej i nowej nawierzchni należy zastosować geokompozyt, stanowiący połączenie 

siatki z włókien mineralnych (np. poliestrowych, szklanych) z geowłókniną wytworzoną z włókien 

syntetycznych (polipropylenowych, polietylenowych lub poliestrowych) ciągłych wzmacnianych 
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mechanicznie poprzez igłowanie, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Geokompozyt musi mieć 

deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni asfaltowych i opóźniania 

powstawania spękań w nawierzchni. 

 Wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu powinna wynosić:  ≥ 100 kN/m. 

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić ≤ 3%. 

Temperatura mięknienia geokompozytu powinna być niższa od temperatury układania warstwy ścieralnej. 

Długość geokompozytu powinna być równa szerokości nawierzchni. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

podaje inaczej, szerokość geokompozytu powinna wynosić po 1,0 m z każdej strony spoiny w warstwie 

wiążącej. 

2.2.4. Emulsja asfaltowa 

 Do złączania geokompozytu z asfaltową warstwą nawierzchni należy stosować kationową emulsję 

modyfikowaną polimerem, spełniającą wymagania określone w  tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami (wg [7]) 

Wymagania techniczne 
Metoda badania 

wg normy 
Jednostka 

Wymagania dla emulsji 

C60 BP3 ZM lub 

Klasa Zakres 

wartości 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 

[6] 

- 3 lub 4 50 do 100  

lub 70 do 130 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 [2] %(m/m) 5 58 do 62
a)
 

Czas wypływu dla Ø 2 

mm w 40°C 

PN-EN 12846 -

1[4] 

 

s 

 

1 

 

TBR
b)

 

Pozostałość na sicie 0,5 

mm 

PN-EN 1429 [3] %(m/m) 1 TBR 

Trwałość po 7 dniach 

magazy-nowania 

PN-EN 1429 [3]  

%(m/m) 

 

1 

 

TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 

[5] 

%(m/m) 1 TBR 

 

Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40%(m/m) 

Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie 

TBR (To be reported) – do zadeklarowania (producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie 

jest do tego zobowiązany) 

Przykład oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej: 

C60 BP3 ZM – kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu 

modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw nawierzchni. 

2.2.5. Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni 

 Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i dostosowane do rodzaju warstw nawierzchni. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

- piły do cięcia betonu asfaltowego, 

- frezarki do betonu asfaltowego, 

- młot pneumatyczny, sprężarka powietrza, 

- skrapiarka emulsji asfaltowej z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą, ze zbiornikiem na lepiszcze, 

- ew. układarka geokompozytu, umożliwiającą rozwijanie go ze szpuli oraz noże do cięcia 

geokompozytu, 

- sprzęt pomocniczy, jak oskardy, łopaty, szczotki itp. 

Zaleca się, aby skrapiarka była wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne, pozwalające na sprawdzenie i 

regulowanie: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki 

oraz ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% w 

stosunku do ilości założonej. Zbiornik na lepiszcze powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe 

zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Sprzęt do budowy nowej nawierzchni powinien być dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, ustalonych 

w dokumentacji projektowej. 
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Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w założeniach Zamawiającego, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Geokompozyt należy transportować w rolkach owiniętych folią w celu zabezpieczenia go przed 

uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a także przed negatywnym działaniem 

ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Rolki powinny być przewożone w pozycji pionowej lub 

ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. Podczas transportu i składowania należy chronić 

materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wyładowania geokompozytu ze środka transportu nie 

należy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 

 Emulsja asfaltowa może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 

opakowaniach, pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 

rozpadu. Cysterny powinny być przedzielone przegrodami na komory o pojemności do 1 m
3
, które powinny 

mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny być czyste i nie 

zawierać resztek innych lepiszczy. 

 Transport materiałów do budowy nowej nawierzchni powinien być zgodny z ustaleniami dla całego 

budowanego odcinka drogi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

- roboty przygotowawcze,  

- rozbiórkę starej nawierzchni, 

- ułożenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiążącej, 

- ułożenie geokompozytu i warstwy ścieralnej, 

- roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 

Inżyniera: 

- ustalić lokalizację robót, wyznaczyć oraz oznaczyć linię styku istniejącej nawierzchni i nowej 

konstrukcji, 

- ew. przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

5.4. ROZBIÓRKA STAREJ NAWIERZCHNI 
 Fragment istniejącej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowej i starej nawierzchni, należy 

rozebrać do głębokości przewidzianej dokumentacją projektową, przy użyciu ręcznego sprzętu rozbiórkowego 

lub frezarki. 

 Przy rozbiórce istniejącej nawierzchni należy wykonać stopnie w istniejącej konstrukcji w celu 

uzyskania prawidłowego wzmocnionego połączenia nowych i starych warstw. Szerokość stopni powinna być 

nie mniejsza niż 1,5 grubości wyżej położonej warstwy, z wyjątkiem stopnia pod warstwą ścieralną, którego 

szerokość powinna wynosić 1,1 ÷ 1,15 m. 

5.5. UŁOŻENIE NOWYCH WARSTW PODBUDOWY I WARSTWY WIĄŻĄCEJ 
 Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni należy doprowadzić nowe 

warstwy podbudowy i warstwę wiążącą. Stare powierzchnie warstw należy oczyścić, a w przypadku 

konstrukcji niezwiązanych należy je zagęścić. 

 Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom właściwych 

specyfikacji technicznych, określonych w dokumentacji projektowej. 

5.6. UŁOŻENIE GEOKOMPOZYTU I WARSTWY ŚCIERALNEJ 
 Na ułożonej i zagęszczonej warstwie wiążącej (np. z betonu asfaltowego) należy: 

- skropić emulsją asfaltową, według pktu 2.2.4, pas szerokości 2,2 ÷ 2,3 m (około 0,2 ÷ 0,3 m większy 

niż szerokość geokompozytu, który ma być ułożony), 

- ułożyć geokompozyt o szerokości co najmniej 1,0 m po każdej stronie połączenia, 

- przykryć całość fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nową warstwą ścieralną. 
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Przy wyżej wymienionych czynnościach obowiązują następujące zalecenia: 

- układanie geokompozytu można prowadzić wyłącznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie 

może być mokry i pozostawiony na noc bez przykrycia warstwą asfaltową; temperatura powietrza 

powinna wynosić co najmniej +10°C, 

- ilość lepiszcza do skropienia (składa się z lepiszcza do nasycenia podłoża: około 100 ÷ 250 g/m
2
 

efektywnego lepiszcza – asfaltu oraz lepiszcza do nasycenia geowłókniny w geokompozycie 

oznaczanego doświadczalnie wg [9]) może orientacyjnie wynosić 1100 ÷ 1600 g/m
2
 w zależności od 

stanu podłoża i masy powierzchniowej geowłókniny; właściwą ilość powinien podać dostawca lub 

producent wyrobu, 

- dobre zespolenie geokompozytu z sąsiednimi warstwami nawierzchni uzyska się, gdy: podłoże będzie 

czyste, suche (przed skropieniem), równe (tak aby wyrób do niego przylegał), 

- geokompozyt powinien być układany stroną z siatką do podłoża, po rozpadzie emulsji asfaltowej i 

odparowaniu wody; czas oczekiwania na odparowanie powinien być taki, aby pozostały asfalt miał 

konsystencję lekko klejącą, 

- powierzchnia skrapiana emulsją asfaltową powinna być czysta – wszelkie zanieczyszczenia gliną, 

kruszywem itp. powinny zostać usunięte przed skropieniem, 

- części geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejem należy wyciąć, a miejsca te należy powtórnie 

skropić wraz z brzegiem otaczającego wyrobu i wkleić w nie prostokątną łatę geokompozytu o 

wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem około 0,10 m, 

- w przypadku łączenia pasów geokompozytu szerokość poprzecznego zakładu wynosi 0,10 ÷ 0,15 m, 

przy czym dolną warstwę zakładu należy skropić dodatkowo lepiszczem w ilości około 0,400 g/m
2
, 

- przy ręcznym układaniu geokompozytu zaleca się, bezpośrednio po jego ułożeniu, przejazd 

jednokrotny walcem ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizowania jego położenia, 

- w przypadku powstania fałdy w geokompozycie należy ją przeciąć i założyć w kierunku układania 

warstwy nawierzchni asfaltowej, 

- przed ułożeniem warstwy ścieralnej na geokompozycie należy naprawić miejsca odklejone, fałdy, 

pęcherze i rozdarcia, ruch pojazdów roboczych po rozłożeniu geokompozytu powinien być 

ograniczony do minimum przy przestrzeganiu zakazu gwałtownego hamowania i skręcania, aby nie 

fałdować wyrobu. 

Konieczne jest zapewnienie prawidłowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podłoża. Jeżeli 

uzyskanie tego nie jest możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z 

zastosowania tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie może być powodem zniszczenia nawierzchni 

(np. fale mogą zniszczyć połączenie warstw). 

5.7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 

należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), 

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

przez Inżyniera, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 

badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 

robót z dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

2 Wyznaczenie linii styku starej i nowej 1 raz Linia prosta 
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nawierzchni 

3 Rozbiórka starej nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 Ułożenie nowych warstw podbudowy 

i warstwy wiążącej 

Jw. Wg pktu 5.5 

5 Skropienie emulsją asfaltową podłoża 

pod geokompozyt 

Jw. Wg pktu 5.6 

6 Ułożenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6 

7 Ułożenie nowej warstwy ścieralnej 

nawierzchni 

Jw. Wg pktu 5.6 

8 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) ułożonego geokompozytu. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. ułożenia warstw nowej nawierzchni) są ustalone w 

odpowiednich STWiORB. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

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

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

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 oczyszczenie nawierzchni, 

 skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, 

 ułożenie geokompozytu. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 ułożenia geokompozytu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie podłoża do ułożenia geokompozytu, 

 rozebranie istniejącej nawierzchni, 

 skropienie podłoża emulsją asfaltową, 

 ułożenie geokompozytu, 

 wykonanie wszystkich robót według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 

technicznej, 

 oczyszczenie miejsca robót i uporządkowanie terenu przyległego, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m
2
 ułożenia geokompozytu nie obejmuje robót innych, np. wykonania warstw nowej 

nawierzchni, które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

440 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. NORMY 
2. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

3. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych 

oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

4. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.  Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem 

wypływowym.  Część 1: Emulsje asfaltowe 

5. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodą z wypełniaczem mineralnym 

10.3. WYMAGANIA TECHNICZNE (REKOMENDOWANE PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY) 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. INNE DOKUMENTY 
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 2012 

Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje – 

instrukcje, zeszyt 66. IBDiM, Warszawa 2004 
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D-06.01.01  UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE SKARP  

I ROWÓW 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp 

i rowów  przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 

powierzchniowym umocnieniem skarp i rowów poprzez humusowanie i obsiew oraz ułożenie betonowych płyt 

ażurowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 

dogęszczeniem. 

1.4.4. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą STWiORB są: 

- ziemia urodzajna, 

- nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 

- kostka kamienna 8/11 

- betonowe płyty ażurowe 60x40x10 cm 

- kamień łamany #63-120 mm (umocnienie rowu A-3) 

- zaprawa betonowa C12/15 

- kruszywo (pospółka) 

2.3. ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS) 
 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 

być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m
2
, 

zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m
2
, 

kwasowość pH   5,5. 

2.4. NASIONA TRAW 
 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i 

PN-B-12074:1998 [4]. 
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2.5. PŁYTY BETONOWE 
 Zgodnie z dokumentacją projektową skarpa korony drogi w km 23+750 wymaga umocnienia 

betonowymi płyta ażurowymi o wymiarach 60x40x10 cm. Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów 

prefabrykowanych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Beton B 30 (C 25/30) 

użyty do produkcji elementów prefabrykowanych betonowych powinien charakteryzować się zgodnie 

z PN-EN206:2014-04: 

- nasiąkliwością poniżej 5%, 

- ścieralnością na tarczy Boehmego 4 mm, 

- mrozoodpornością F-150, 

- wodoszczelnością W-8. 

Prefabrykaty powinny posiadać Deklarację Zgodności producenta. 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. 

2.6. KOSTKA KAMIENNA 
 Kostka kamienna nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki 

nieregularnej przedstawia rysunek 1. 

Rysunek 1. Kształt kostki nieregularnej 

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 

. 

 Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 

0,6 cm. 

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

 

Wyszczególnienie 

Wielkość 

(cm) 

 

8/11 1 2 3 

Wymiar a 10  
1,0 

 1,0  1,0 

Stosunek pola powierzchni 

dolnej (stopki) do górnej 

(czoła), w cm, nie mniejszy 

niż 

 

- 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,5 

Nierówności powierzchni 

górnej (czoła),w cm, nie 

większe niż 

-  
0,4 

 0,6  0,8 

Wypukłość powierzchni 

bocznej, w cm, nie większa 

niż 

- 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego 

krawędzi powierzchni 

górnej (czoła), w stopniach, 

nie większe niż 

-  
6 

 8 10 

Odchylenie od 

równoległości płaszczyzny 

powierzchni dolnej w 

stosunku do górnej, w 

stopniach, nie większe niż 

-  
6 

 8 10 
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2.6. KAMIEŃ ŁAMANY 
 Należy stosować kruszywo dolomitowe łamane o w zakresie frakcji #63-120. 

2.7. MATERIAŁY DO ZAPRAW 
 Do podbudowy pod kostkę kamienną stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206 [4], 

2.8. ZAPRAWA CEMENTOWA 
 Do spoinowana kostki wymienionej w pkt. 2.6 stosować należy zaprawę M5. 

2.9. KRUSZYWO (POSPÓŁKA) 
Zaleca się zastosowanie pospółki o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie 

większym niż 15% wagowo. Ponadto użyty grunt  powinien charakteryzować się wskaźnikiem 

różnoziarnistości U  5. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 płyt ubijających, 

 ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

 hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-pierścieniowej, 

brony chwastownika - zgrzebła, wałowłóki), 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 Betonowe płyty ażurowe należy transportować na paletach. Ilość warstw płyt powinna być zgodna z 

zaleceniem producenta. 

 Kostkę granitową można transportować dowolnym środkiem transportu. Podczas transportu kostki 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem. Należy unikać opuszczania kostki ze znacznej wysokości 

mogącej powodować jej uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. HUMUSOWANIE 
 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 

ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.  

 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i 

zagęszczeniu,  w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 

 W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 

wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30
o
 do 45

o
 o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. 

Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 

mechaniczne. 

5.3. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWĄ I ROŚLINAMI MOTYLKOWATYMI 
 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin 

motylkowatych polega na: 
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- wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.2), 

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości 

od 18 g/m
2
 do 30 g/m

2
, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, 

wystawy oraz pochylenia skarp), 

 W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.3. UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWU PRZEZ UŁOŻENIE KAMIENNEJ KOSTKI 
 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez ułożenie kamiennej kostki 8/11. 

- ułożeniu na skarpie oraz dnie rowu warstwy podbodowy z betonu C12/15, 

- ręczne ułożenie kostki kamiennej 8/11 

- wykonanie spoinowania kotki zaprawą cementową, 

5.4. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ UŁOŻENIE BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH 
 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez ułożenie płyt ażurowych. 

- ułożeniu na skarpie oraz dnie rowu warstwy pospółki o gr. 10 cm, 

- ręczne ułożenie płyt betonowych 

- wypełnienie szczelin w płytach betonowych warstwą humusu na całą głębokość płyty, 

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości 

od 5 g/m
2
 do 10 g/m

2
, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, 

wystawy oraz pochylenia skarp), 

 W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.5. UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWU PRZEZ ROZŁOŻENIE DOLOMITOWEGO KRUSZYWA 

ŁAMANEGO 
 Proces umocnienia powierzchni skarp i dna rowów poprzez rozłożenie dolomitowego kruszywa 

łamanego. 

- ułożeniu na skarpie oraz dnie rowu warstwy podbodowy z betonu C12/15, 

- ręczne lub mechaniczne rozłożenie kruszywa zapewniające uzyskanie grubości 6-12 cm, 

- zageszczenie kruszywa zagęszczarka spalinową zapewniającą częściowe pogrążenie kruszywa w 

warstwie podbudowy betonowej, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

Sprawdzenie jakości umocnienia skarp polega na kontrolowaniu zgodności wykonanych robót z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz podanymi w Dokumentacji Projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na sprawdzenie: 

- kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

- nachylenia skarp, 

- zagęszczenia warstw podbudowy, 

- poprawności ułożenia prefabrykatów i darniny. 

6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU UMOCNIENIA SKARP 
6.2.1. Cel i zakres badań 

W zakres badań w czasie odbioru umocnienia skarp wchodzi sprawdzenie: 

- prawidłowego uformowania skarp, 

- zagęszczenia podbudowy, 

- ułożenia prefabrykatów, kostki itp. 

6.2.3. Sprawdzenie zagęszczenia podbudowy 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Sposób badania i ocena wyników wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami 

STWiORB M.11.01.04. 

 

6.3. KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA 
 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 

powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 

przekraczać 0,2 m
2
. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne 

zsuwy. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

445 

 

6.4. KONTROLA JAKOŚCI UŁOŻONEJ KOSTKI KAMIENNEJ 
 Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- przygotowania podłoża i podkładu 

- prawidłowego ułożenia kostki 

- prawidłowego wypełnienia szczelin kostki zaprawą cementową 

- pochylenie skarp 

- równości powierzchni skarp 

6.5. KONTROLA JAKOŚCI UŁOŻONYCH PŁYT BETONOWYCH 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- przygotowania podłoża i podkładu 

- prawidłowego ułożenia prefabrykatów 

- prawidłowego wypełnienia wolnych przestrzeni betonem humusem 

- pochylenie skarp 

- równości powierzchni skarp 

- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 

6.5. KONTROLA JAKOŚCI ROZŁOŻONEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- przygotowania podłoża i podkładu 

- prawidłowego rozłożenia kruszywa (równomierności grubości) 

- zagęszczenia kruszywa 

- pochylenie skarp 

- równości powierzchni skarp 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie i obsianie, 

ułożonie kostki kamiennej, płyt ażurowych lub kruszywa łamanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1m

2
 umocnienia skarp i rowów obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

- wypełnienie ew. szczelin lub spoin, 

- uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1m
2
 umocnienia skarp i rowów powinna uwzględniać wszelkie prace konieczne do wykonania 

umocnienia rowu przy napływie wód (dot. w szczególności cieku A-3 obejmujące ew. pomopowanie wód oraz 

wykonanie tymczasowych przegród). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 

  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 

  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

  4.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
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  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności 

  8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 

  9.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 

12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

10.2. INNE MATERIAŁY 
14.   Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 

15.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

447 

 

D-06.03.01A  POBOCZE  UTWARDZONE  KRUSZYWEM    

ŁAMANYM 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym przy budowie 

inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za pomocą kruszywa łamanego niezwiązanego (dawniej 

nazywanego „kruszywem stabilizowanym mechanicznie”). 

 Utwardzone pobocze może być wykonane na istniejącym poboczu gruntowym (wymagając 

wykonania w nim koryta), względnie może być wykonane jednocześnie z nawierzchnią jezdni w czasie 

budowy nowej drogi (nie wymagając koryta). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność 

wystarczającą do przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze 

(zał. 2, rys. 1 i 2). 

1.4.3. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, 

przeznaczona do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegający na 

odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten 

nazywany był dawniej stabilizacją mechaniczną). 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

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

STWiORB. 

2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza są: piasek, kruszywo łamane i 

woda. 

2.2.3. Piasek 

 W przypadku występowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsączającej, odcinającej 

i innej, wykonanej przy użyciu piasku, to powinien on odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub 

PN-EN 13285:2004 [5]. 

2.2.4. Kruszywo 

 Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu  0÷31,5 mm w kolorze 

jesnym, odpowiadające wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 

 Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2.5. Woda 

 Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych 

zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi 

zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Składowanie kruszyw 
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 Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być 

równe, utwardzone i odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę 

(mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba 

że producent kruszywa zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i 

odpowiedniej wilgotności), 

 równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 

 walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 

 przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 

 koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego. 

Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w 

korycie, przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 wykonanie koryta, 

 ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 

 roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST  lub wskazań 

Inżyniera: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 

 ew. splantować pobocze istniejące, 

 zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

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

przygotowawczych oraz z ustaleń STWiORB D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Nawierzchnia z utwardzonego kruszywa będzie wykonywana na podbudowie pomocniczej z 

kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
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Podłoże powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni utwardzonego pobocza. Wcześniejsze przygotowanie podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą 

Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.5. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić do wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.6. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZENIE MIESZANKI KRUSZYWA 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest 

segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 

właściwościach. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 

się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego niż 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988 [6]. Do 

zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości nie większej 

niż szerokość utwardzonego pobocza.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z 

tolerancją ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  

Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić szczególną 

uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być 

równy i szczelny. 

 5.7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 

należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

- wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem 

istniejącego gruntowego pobocza, 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

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

przez Inżyniera, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 

badań 

Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 

robót z dokumentacją projektową 
1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 
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3 
Wykonanie koryta i przygotowanie 

podłoża 
Bieżąco Wg pktu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 

5 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

kruszywa 
Jw. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

6.4. BADANIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 
 Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 

- szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10 cm 

i -5 cm, 

- nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 

- spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5%, 

- różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  -2 cm, 

- grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o  ± 10%. 

Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
, a 

pozostałe cechy co 100 m wzdłuż osi drogi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH  ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

wykonanie koryta i przygotowanie podłoża. 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania  1 m

2
 utwardzonego pobocza obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie  podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie 

gruntowego pobocza, 

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 

- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej, ST i 

specyfikacji technicznej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
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3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. NORMY 
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (patrz: 

poz. 7 i 8) 

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (W 

okresie przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

(W okresie przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

10.3. INNE DOKUMENTY 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 

Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 
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D-07.01.01  OZNAKOWANIE  POZIOME 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg  przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i 

Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych 

lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 

oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki 

poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub 

nakazujące. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 

występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: 

ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 

dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności 

opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i 

rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów 

zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci 

symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu 

oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 

malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, 

stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać 

właściwości odblaskowe. 

1.4.7. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 

mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii 

strukturalnych i profilowanych grubość linii może wynosić 5 mm. 

1.4.8. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielkości i 

wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku oświetlenie w 

celu ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może 

składać się z jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony  lub 

wbudowany w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać 

lub nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.9. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub 

narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania 

widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku 

kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów grubowarstwowych. 

1.4.10. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do 

zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w 

mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.11. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od 

wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po 

wykonaniu oznakowania. 

1.4.12. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 

użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.13. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

453 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. DOKUMENT DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki 

postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].  

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas 

chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek 

szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15]  nie mogą być zmieniane lecz zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności 

z aprobatą techniczną. 

 Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o 

barwie żółtej. 

2.3. BADANIE MATERIAŁÓW, KTÓRYCH JAKOŚĆ BUDZI WĄTPLIWOŚĆ 
 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w 

aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. 

Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] 

lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 

2.4. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 
 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 

znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był 

umieszczony trwały napis zawierający: 

 nazwę i adres producenta, 

 datę produkcji i termin przydatności do użycia, 

 masę netto, 

 numer partii i datę produkcji, 

 informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 

 nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  

 znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [12], 

 informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

 ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno 

być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

2.5. PRZEPISY OKREŚLAJĄCE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 

określone są w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 

2.6. WYMAGANIA WOBEC MATERIAŁÓW DO POZIOMEGO OZNAKOWANIA DRÓG 
2.6.1. Materiały do oznakowań grubowarstwowych 

 Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały 

umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości min 1,8 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na 

zimno. 

 Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, 

mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem 

odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja 

chemiczna. 

 Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 

elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 

2.6.2. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 

materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku 

pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
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 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać 

odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek 

z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o 

maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych 

granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 

 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 

80%.  

 Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2012[3, 3a]. 

 Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 

2.6.3. Materiał uszorstniający oznakowanie 

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 

kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości 

(właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek 

mniejszych niż 90 m. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w STWiORB. 

Konieczność jego użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT 

 50. 

 Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z 

materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.  

2.6.4. Punktowe elementy odblaskowe 

 Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w 

nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element 

odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu 

wg PN-EN 1463-1:2009[5, 5a]. 

 Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być: 

- szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni 

nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 

- plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w 

miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone 

warstwami odpornymi na ścieranie. 

 Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony 

najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda 

z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego 

elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub 

czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury [7]. 

 Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań poziomych 

wyróżniają się PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik wielokierunkowy) lub zawierającym świecące 

diody LED i ewentualnie ogniwo słoneczne z baterią, tzw. aktywne PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji 

PN-EN 1463-1:2009[5], choć spełniają tę samą funkcję co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. 

kierunkują pojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej pogody. 

 PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze 

względu na ich geometrię 360
o
.  

 Właściwości i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych określone są w normie 

zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych. 

2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających 

zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

2.7. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 Materiały do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 

właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 

określonych przez producenta. 

 Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających 

zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 

temperaturze, dla: 

- farb wodorozcieńczalnych od 5
o
C do 40

o
C, 

- farb rozpuszczalnikowych od -5
o
C do 25

o
C, 

- pozostałych materiałów - poniżej 40
o
C. 
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3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. 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: 

- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

- wyklejarek do taśm, 

- sprzętu do badań, określonego w STWiORB. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek 

proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. PRZEWÓZ MATERIAŁÓW DO POZIOMEGO ZNAKOWANIA DRÓG 
 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających 

szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być 

oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania 

powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy 

transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla transportu drogowego 

materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu 

sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie 

powinny być dopuszczone do transportu. 

Pozostałe 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 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE 
 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co 

najmniej 5
o
C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co 

najwyżej 85%. 

5.3. JEDNORODNOŚĆ NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ 
 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności 

i/lub miejsca napraw cząstkowych 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 w STWiORB ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z 

Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, 

spękania, przełomy, garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec 

Wykonawcy. 

5.4. 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 zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i 

sucha. 

5.5. PRZEDZNAKOWANIE 
 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, 

stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury [7], STWiORB i wskazaniach Inżyniera. 

 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 

rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i 

koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

456 

 

 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i 

zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

5.6. WYKONANIE OZNAKOWANIA DROGI 

5.6.1.  DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW I SPEŁNIENIE ZALECEŃ PRODUCENTA MATERIAŁÓW 
 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWiORB, 

producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie oznakowania 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 (lub w ilości) ustalonej w 

STWiORB, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować 

przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 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 chemoutwardzalnych wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne 

na długich odcinkach dróg) 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 przed aplikacją usunąć warstwę powierzchniową betonu 

metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i 

uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną 

umyć wodą pod ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, 

primer) w ilości przez niego podanej. 

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku 

ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

 Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną 

uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. 

 Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania 

różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy 

odblaskowe. 

 W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) 

poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

5.7. USUWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO 
 W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy 

wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 

 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 

- cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem 

(waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 

- grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 

- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 

 Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego 

oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 

 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą 

farbą barwy czarnej. 

 Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 

środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.8. ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO 
 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z 

właściwości, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. 

 Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać także 

farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – natryskiwanym 

cienką warstwą masy termoplastycznej lub farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, 

oznakowania wykonane masami chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi 

masami chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. 

 Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i stanu 

oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inżyniera. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIE PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I PRZEDZNAKOWANIA 
 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. BADANIA WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich 

użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości 

oznakowania dróg według PN-EN 1436+A1:2008 [4] i PN-EN 1436+A1:2008 [4a].  

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed 

odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne 

należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 

latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. Inne barwy 

oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia [7]. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji  i barwą 

oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po 

wykonaniu, barwy: 

- białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 

- białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4. 

 Wartość współczynnika  powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania 

oznakowania, barwy: 

- białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 

- białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3.  

 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne 

chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery 

punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 
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Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

  

Pomiar współczynnika luminancji  może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle 

rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436+A1:2008 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 

współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  

 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna 

wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

- białej, co najmniej 130 mcd m
-2

 lx
-1

 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 

- białej, co najmniej 160 mcd m
-2

 lx
-1

 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4. 

 Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od 

wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy: 

- białej, co najmniej 100 mcd m
-2

 lx
-1

(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 

- białej, co najmniej 130 mcd m
-2

 lx
-1

(nawierzchnie betonowe), klasa Q3. 

 6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany 

według PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436+A1:2008 [4a]. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 

- 30 dni po wykonaniu, barwy: 

- białej, co najmniej 200 mcd m
-2 

lx
-1

, klasa R4, 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 

miesięcy po wykonaniu,  barwy: 

- białej, co najmniej 150 mcd m
-2 

lx
-1

, klasa R3. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po 

wykonaniu,  barwy: 

od 380 do 410

430

440
450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

x

y

620

660

650

640

630

od 690 do 780

Zielona Żółta

Biała Czerwona

Niebieska



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

460 

 

- białej, co najmniej 100 mcd m
-2 

lx
-1

 , klasa R2. 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436+A1:2008 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) 

[10]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół 

przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 

 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu w ciągu całego 

okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 

 Dopuszcza się podwyższenie w STWiORB wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT (klasy 

S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąże się z 

zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 

1423:2012 [3]. Należy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i 

współczynnika odblasku. 

 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj 

wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartości na starcie, a 

niższej w okresie gwarancji. 

 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, 

wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na 

oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z 

wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test 

Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z 

przyjętymi w PN-EN 1436+A1:2008[4] dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 

latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o 

nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 

 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań 

widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a 

jego oddaniem do ruchu. 

 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z 

tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku 

wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po 

wydaniu) [10]. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić 

dla: 

- oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 1,8 mm, 

- punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a 

w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm. 

 Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie 

są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału 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 

STWiORB, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 

- wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

- pomiar wilgotności względnej powietrza, 

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

- badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

b) w czasie wykonywania pracy: 

- pomiar grubości warstwy oznakowania, 

- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem 

nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
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- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 

x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

 Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier 

może zlecić wykonanie badań: 

- widzialności w nocy, 

- widzialności w dzień, 

- szorstkości, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w 

Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą 

wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 

Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co 

gwarantuje większą wiarygodność wyników. 

 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji 

aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z 

tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 

odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi 

Lp. Długość odcinka, km 
Częstotliwość 

pomiarów, co najmniej 

Minimalna ilość 

pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 – do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20  co 2 km 11 

4 od 20 do 30     co 3 km 11 

5 powyżej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych 

 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, 

co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem STWiORB, następujące badania: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 

- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami 

STWIORB, 

- wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 

- temperatury powietrza i nawierzchni, 

- pomiaru czasu oddania do ruchu, 

- wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 

- równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 

- zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w 

STWiORB, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 

 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić 

wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, 

na zgodność z wymaganiami podanymi w STWiORB lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod 

określonych w PN-EN 1463-1[5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) 

[10]. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 

Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie 

dla oznakowań. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

 Zawartość składników lotnych w 

materiałach do znakowania 

rozpuszczalników organicznych 

rozpuszczalników aromatycznych 

benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 

% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) 

 

 25 

 8 

0 

 Właściwości kulek szklanych  

współczynnik załamania światła 

 

- 

 

 1,5 
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Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

zawartość kulek z defektami % 20 

 Okres stałości właściwości materiałów do 

znakowania przy składowaniu 

miesiące  6 

 

Tablica 4.  Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

1 Współczynnik odblasku RL dla oznako-

wania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po 

wykonaniu) w stanie suchym barwy:     

białej 

 

mcd m
-2

 lx
-1 

 

 200 

 

R4 

2 Współczynnik odblasku RL dla oznako-

wania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy 

po wykonaniu, barwy:  

białej 

 

mcd m
-2

 lx
-1 

 

 150 

 

R3 

3 Współczynnik odblasku RL dla oznako-

wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu 

barwy białej 

mcd m
-2

 lx
-1

  100 R2 

4 Współczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego oznako-

wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 

wykonaniu, barwy białej 

mcd m
-2

 lx
-1

  50 RW3 

5 Współczynnik odblasku RL dla 

grubowarstwowego strukturalnego oznako-

wania wilgotnego po 30 dniu od 

wykonania, barwy białej 

mcd m
-2

 lx
-1

  35 RW2 

6 Współczynnik luminancji  dla oznakowa-

nia nowego (od 14 do 30 dnia po 

wykonaniu)  barwy: 

białej na nawierzchni asfaltowej, 

białej na nawierzchni betonowej 

 

- 

- 

 

 0,40 

 0,50 

 

B3 

B4 

7 Współczynnik luminancji  dla oznakowa-

nia eksploatowanego (po 30 dniu od 

wykonania) barwy: 

- białej 

 

- 

 

 0,30 

 

B2 

8 Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 

oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  

dnia po wykonaniu, barwy: 

białej na nawierzchni asfaltowej 

białej na nawierzchni betonowej 

 

mcd m
-2

 lx
-1 

mcd m
-2

 lx
-1 

 

 130 

 160 

 

Q3 

Q4 

9 Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 

oznakowania eksploatowanego w ciągu 

całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 

wykonania,  barwy: 

białej na nawierzchni asfaltowej 

białej na nawierzchni betonowej 

 

mcd m
-2

 lx
-1 

mcd m
-2

 lx
-1 

 

 100 

 130 

 

Q2 

Q3 

10 Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 

SRT 

 

 45 

 

S1 

11 Trwałość oznakowania cienkowarstwo-

wego po 12 miesiącach: 

 

skala LCPC 

 

 6 

 

- 

12 Czas schnięcia materiału na nawierzchni 

w dzień 

w nocy 

 

h 

h 

 

 1 

 2 

 

- 

- 

 

6.4. TOLERANCJE WYMIARÓW OZNAKOWANIA 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
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 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać 

następującym warunkom: 

- szerokość linii 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. 

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 

należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących 

znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m

2
 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 

oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 
 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. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY 
 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 

STWiORB. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym STWiORB na podstawie badań 

wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 

 Wykonawca obejmie gwarancją oznakowanie grubowarstwowe, oznakowanie taśmami i punktowymi 

elementami odblaskowymi na okres co najmniej 24 miesiące. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić 

oznakowanie do wymagań zawartych w STWiORB w przypadku zauważenia niezgodności. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena 1 m

2
 wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

- przedznakowanie, 

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

2. PN-EN ISO 

780:2001 

Opakowania. Graficzne znaki manipulacyjne 

3. PN-EN 1423:2012 

 

Materiały do poziomego oznakowania dróg . Materiały do posypywania 

Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 

3a. PN-EN 

1423:2012/AC:2013-

05E 

Materiały do poziomego oznakowania dróg . Materiały do posypywania 

Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 

4. PN-EN 

1436+A1:2008, 

 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomego oznakowania dróg 

4a. PN-EN 

1436+A1:2008 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomego oznakowania dróg  

5. PN-EN 1463-1:2000 

 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego 

elementu 

5a. PN-EN 1463-1:2009 Materiały do poziomego oznakowania dróg . Punktowe elementy 

odblaskowe . Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego 

elementu 

5b. PN-EN 1463-2:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe Część 2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 

6a. PN-EN 13036-4: 

2004(U) 

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda 

pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 

10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE I INNE DOKUMENTY 
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 

2181) 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 

IBDiM, Warszawa, 1997 

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, 

Warszawa, w opracowaniu 

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny zgodności, 

wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D-07.02.01  OZNAKOWANIE  PIONOWE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego dróg  przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy 

Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 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 oraz kierunku i miejscowości, 

- znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji 

wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone 

jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej 

zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość 

wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną 

treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii 

odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montażowy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do 

zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 

materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, 

bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i 

zamontowane na niej znaki lub tablice. 
1.4.7 Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod 

przejrzystym licem znaku. 

1.4.8 Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na 

zewnątrz znaku. 

1.4.9 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od 

daty produkcji. 

1.4.10 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy 

niż 3 miesiące od daty produkcji. 

1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA 
 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 

zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez 

siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe 

stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy 

konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
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warunków ich umieszczania na drogach [25],  podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków 

pionowych. 

2.3. MATERIAŁY STOSOWANE DO FUNDAMENTÓW ZNAKÓW 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

- prefabrykaty betonowe, 

- z betonu wykonywanego „na mokro”, 

- z betonu zbrojonego, 

- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.28.  Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub betonu 

zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe należy wykonać  zgodnie 

z normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać  zgodnie z 

normą PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania 

gruntu. 

2.4. KONSTRUKCJE WSPORCZE 
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i STWIORB, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący 

stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy 

obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji 

wsporczych.  Parametry techniczne konstrukcji  uzależnione są  od powierzchni montowanych znaków i tablic 

oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii 

ruchu,  gdzie występuje  szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, 

usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających warunek 

bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich przypadkach należy stosować konstrukcje zabezpieczające 

bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].   

 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 

- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 

- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 

- nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej 

normy zaakceptowanej przez 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 PN-H-84023.07 [5], lub inne 

normy.  

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach 

metalowych. 

2.4.3. Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN- EN 10163-3 [23]. Powierzchnia kształtownika 

powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, 

zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, 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. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

467 

 

 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według 

aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 

ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki 

cynkowej powinna wynosić 60 m. 

 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 

wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na 

innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także 

elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania 

gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne 

konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych 

obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji 

wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie 

dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

2.5. TARCZA ZNAKU 
2.5.1.  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.  

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 

trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

- instrukcję montażu znaku, 

- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

- instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne 

powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10346[14],  

- blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10], 

- innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 

technicznej. 

 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m
2
  powinna być wykonana z : 

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10346[14] lub z 

- blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 

- Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza 

niż 28 m (200 g Zn/m
2
). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2010 [16] 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą naporu 

wiatru 

kN m
-2

  0,60 WL2 

Wytrzymałość na 

obciążenie skupione 

kN  0,50 PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

mm/m  25 TDB4 

Chwilowe 

odkształcenie skrętne 
stopień  m

 
 0,02 

 0,11 

 0,57 

TDT1 

TDT3 

TDT5 
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Parametr Jednostka Wymaganie 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2010 [16] 

 1,15   TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m  lub 

stopień  m 

20 % odkształcenia 

chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź 

tłoczona, zaginana, prasowana 

lub zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 

znaku 

- Lico znaku nie może być 

przewiercone z żadnego 

powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej 

podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na 

konstrukcjach wysięgnikowych 

 

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie 

zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

- krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 

promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie 

odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

- powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 

montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

- podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powinny  

usztywnić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem 

stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne 

odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

- tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 

powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb 

poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy 

wykonywać zgodnie z PN-EN ISO 9227:2012 [4] oraz PN-C-81521 [1] w zakresie odporności na 

działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m
2 
powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 

- narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] 

nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

- łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub 

pionowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i 

prześwity w miejscach ich łączenia.  

2.6. ZNAKI ODBLASKOWE 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na 

drogach publicznych. 

 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie 

technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 
- samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 

(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi, 

- do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane 

przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne, 

- dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi 

lakierem zalecanym przez producenta folii, 

nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych 

stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i 
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zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx
-1

m
-2 

) znaków odblaskowych, zmierzona 

zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając standardowego iluminanta A, powinna spełniać 

odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być 

mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE No 

39.2 [28].  

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 

chromatyczności i współczynnik luminancji  powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 

3. 

Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji  i współrzędnych chromatyczności x, y 

oraz współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 

 

Współczynnik odblasku R’ (kąt oświetlenia 

5
o
, kąt obserwacji 0,33

o
) dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

cd/m
2
lx typ 2 

 180 

 120 

  25 

  21 

  14 

   8 

  65 

  90 

2 Współczynnik luminancji  i współrzędne 

chromatyczności x, y *) dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

- typ 2 

  0,27 

  0,16 

  0,03 

  0,03 

  0,01 

0,09   0,03 

  0,14 

0,18   0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

 

Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 

wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 
o
)   

1 2 3 4 

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona x  0,735 0,674 0,569 0,655 

y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska x  0,078 0,150 0,210 0,137 

y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x  0,007 0,248 0,177 0,026 

y  0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa x 0,455 0,523 0,479 0,558 

y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335 
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Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 

wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 
o
)   

1 2 3 4 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na 

krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów na 

powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 

bez jej zniszczenia. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 

nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 

 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez 

lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i 

zacieków.     

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 

- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi    - 0,10 mm. 

 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  15 nm.  Sprawdzenie 

wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie 

szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

- wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m
2
 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 

[25] są  należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  5 mm, 

- wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m
2
 podane w opisach szczegółowych załącznika 

nr 1 [25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w 

tolerancji wymiarowej   10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

- tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą   1,5 mm, 

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą   2 mm, 

- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  kierunku do 

1,0 mm. 

 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. 

 Na znakach w okresie gwarancji, 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. 

 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 

przekraczającej 6 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, 

oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 

powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 

zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
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 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 

folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 

warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk 

korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów 

znaku o wymiarach 4 × 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 90
o
 przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

[30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 

przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą 

techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności wyrobu z 

aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  

2.7. ZNAKI PODŚWIETLANE 
2.7.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków podświetlanych 

 Znaki drogowe podświetlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym składnikiem jest 

oprawa oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego światło. 

 Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z normą PN-EN 60598-2:2003(U)  [20]. 

 Znak drogowy podświetlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na 

naklejce według ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:               a) napięcia znamionowego 

zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności 

elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i 

ciał obcych. 

2.7.2. Lico znaku podświetlanego 

 Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci pęcherzy, 

pęknięć itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie 

podświetlanej. 

2.8. ZNAKI OŚWIETLANE 
2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych 

 Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzężona jest w 

sposób sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnątrz 

znaku. 

 Znaki z materiałów odblaskowych muszą spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6. 

 Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.7.1. 

2.8.2. Lico znaku oświetlonego 

 Wymagania dotyczące lica znaku oświetlanego ustala się jak dla znaku podświetlanego (pkt 2.7.2). 

2.9. MATERIAŁY DO MONTAŻU ZNAKÓW 
 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 

wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 

naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 

zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów 

odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

2.10. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między 

podłożem a prefabrykatem. 

 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 

korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

2.11. ZNAKI ROZBIERALNE (MOŻLIWE DO DEMONTAŻU) 
Znaki pionowe zlokalizowane na wyspach separujących poprzedzających rondo oraz skrzyżowania 

(C-9 na pylonie, E-3, E-3a, E-6) należy wykonać jako rozbieralne (możliwe do demontażu). Rozwiązanie takie 

umożliwi swobodny przejazd pojazdów ponadgabarytowych. Znaki te posiadać powinny gniazdo ulokowane 

w ławie fundamentowej, do której przykręcane są słupki znaków. Właściwym rozwiązaniem jest gniazdo 

RS76 lub jego odpowiednik techniczny. 
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Wymiary ławy fundamentowej wynosić powinny być dostosowane do rozwiązania systemowego i 

wynosić orientacyjnie 75x75x75 cm. Dla znaków aktywnych gniazdo powinno posiadać doprowadzenie w 

postaci kolana i rury umożliwiającej doprowadzenie zasialania. 

Gniazda powinny być wykonane ze staliwa ISO 3755 230-450 zabezpieczone poprzez cynkowanie 

elektrolityczne. Montaż słupków znaków odbywać się powinien poprzez dwie śruby ze stali nierdzewnej M16 

A2. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- 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 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. TRANSPORT ZNAKÓW DO PIONOWEGO OZNAKOWANIA DRÓG 
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w 

sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. 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. 

 Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 

pojazdami na drodze. 

5.3. WYKONANIE WYKOPÓW I FUNDAMENTÓW DLA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ZNAKÓW 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

 Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między 

ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić 

ubijakami ręcznymi. 

 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być 

równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych 

(znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [24]. 

 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z 

dokumentacją projektową, STWiORB 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. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, 

np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z 

dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

5.4. TOLERANCJE USTAWIENIA ZNAKU PIONOWEGO 
 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 

wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i  STWiORB. 

 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 załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  [25]. 

5.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE 
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, 

jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m
2
, 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, STWiORB 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, STWiORB lub Inżynier. 

5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie 

łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej 

konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 

 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach 

wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia 

kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 

 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak 

skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na 

jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie 

może być większa od 0,25 m. 

5.5.3.  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. 

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub 

podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego 

kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów 

niż dwa - odległość między nimi może być mniejsza. 

5.5.5. 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. 

5.5.6. 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. 
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5.6. 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. 

 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 

bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.7. 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. 

 Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna być zamocowana 

skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Każda skrzynka elektryczna powinna być 

zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, określonym 

w PN-EN 60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 

5.8. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ZNAKU PODŚWIETLANEGO I ZNAKU OŚWIETLANEGO 
 Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub 

wskazaniami Inżyniera, jako: 

- lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej, 

- wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw, 

- lampy metalo-halogenowe 

- inne źródła światła spełniające wymagania średniej luminancji (tablica 4) i kontrastu luminancji 

(tablica 5) dla znaków podświetlanych oraz równomierności luminancji (tablica 6) dla znaków 

oświetlanych. 

Tablica 4 . Średnia luminancja L znaków podświetlanych, jednostka: cdm
-2

 

 

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3 

Biała 40 ≤ L ≤150 150 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L ≤ 900 

Żółta 30 ≤ L ≤ 100 100 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L ≤ 900 

Czerwona 6 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 50 50 ≤ L ≤ 110 

Niebieska 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 

Zielona 8 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 70 70 ≤ L ≤ 50 

Ciemnozielona 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 

Brązowa 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 

 

Kontrast luminancji znaków podświetlanych, jeśli został wyznaczony jako stosunek luminancji barwy 

kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać wymagania podane w tablicy 5.  

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków podświetlanych, jednostka: cdm
-2

 

Barwa Niebieska Czerwona Zielona 
Ciemno-

zielona 
Brązowa 

Barwa 

kontrastowa 
Biała Biała Biała Biała i żółta Biała 

Kontrast 

luminancji 
5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 

 

Równomierność luminancji dla każdej barwy zewnętrznie oświetlonej i dla znaków podświetlanych, 

oznaczona jako stosunek najniższej do najwyższej wartości zmierzonej w jakiejkolwiek części znaku, powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

Tablica 6 . Równomierność luminancji 

Klasa Stosunek maksymalny 

U1 1/10 

U2 1/6 

U3 1/3 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

475 

 

5.9. WARUNKI DLA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ ZNAKU PODŚWIETLANEGO 
 Obudowa znaku podświetlanego  powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem niezawodnego 

przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymującą. Ściany 

obudowy powinny być zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania statyczne. Naroża powinny być 

zaokrąglone. Projekt powinien zapewniać, że woda deszczowa nie będzie spływała po obudowie i przez lico 

znaku.  

Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać  następujące wymagania: 

- sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest oprawa, 

powinien zapewnić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych wg [18], 

- komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23 wg [18], 

- w oznaczeniu musi być podany rok produkcji. 

5.10. WARUNKI DLA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ ZNAKU OŚWIETLANEGO 
 Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1:2015-04 [19]. 

Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek elektrycznych 

zawierających urządzenia elektryczne, obudów znaków podświetlanych, opraw oświetleniowych i ich obudów 

przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w PN-EN 60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla cząstek 

stałych i poziom 3 dla wody. Podstawą do określenia tych poziomów minimalnych powinien być poziom IP 

podany w wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca się, aby oprawa była zbudowana jako zamknięta, o 

stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18]. 

 Projekt strukturalny powinien zawierać całą konstrukcję obejmującą obudowę, słupek i zamocowania. 

Lampy powinny być zabezpieczone obudową osłaniającą od deszczu, wiatru i innych niesprzyjających 

warunków zewnętrznych. Obudowy lamp i panele oświetleniowe  powinny być zgodne z PN-EN 12899-

1:2010 [16]. 

 Oprawa oświetleniowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania : 

- dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z 

materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 

- w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji. 

 Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed licem 

znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku. Zaleca się, aby oprawy były montowane tak, żeby 

nie zasłaniały kierowcom lica znaku. 

5.11. OZNAKOWANIE ZNAKU 
 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 

informacje: 

 numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2010 [16], 

 klasy istotnych właściwości wyrobu, 

 miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

 nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest 

producentem, 

 znak budowlany „B”, 

 numer aprobaty technicznej IBDiM, 

 numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a 

całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm
2
 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie 

tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii 

nieodblaskowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA MATERIAŁÓW DO WYKONANIA FUNDAMENTÓW BETONOWYCH 
 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

„na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 

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

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 

wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
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Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 

badań z wybra-  

nych losowo 

elementów w 

każdej dostar-  

czonej partii 

wyrobów liczą-

cej do 1000 

elementów 

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad 

użyć dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów itp. 

 

Wyniki badań 

powinny być 

zgodne z 

wymaganiami 

punktu 2 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, 

wysokość zamocowania znaków), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 

- zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

- m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR OSTATECZNY 
 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać 

badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru 

pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, 

ustalonego w STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie fundamentów, 

 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

 zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1. PN-C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na 

działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

  2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 

  4. PN- EN ISO 9227:2012 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w 

rozpylonej solance 

  5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i 

wykonanie 

  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. 

Wymagania 

  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje 

kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  

12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie 

ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności 

powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 

zimno. Warunki techniczne dostawy 

14. PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

15. PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

16. PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe . Część 1: Znaki stałe 

17. PN-EN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

19. PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oświetleniowe . Część 1: Wymagania ogólne i badania 

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe drogowe 

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 

23. PN--EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych 

blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych 

na gorąco . Część 3: Kształtowniki 

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2  Przepisy związane 

Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 

powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i 

pomiary) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do 

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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D-07.02.02  SŁUPKI  PROWADZĄCE 
1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawianiem słupków prowadzących typu U-1a i U-1b 

przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej części specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawianiem wzdłuż drogi słupków prowadzących typu U-1a i U-1b. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Słupek prowadzący U-1a - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego 

prowadzenia ruchu, mające na celu ułatwienie kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych 

warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach 

poziomych. 

1.4.2. Słupek prowadzący U-1b - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego 

prowadzenia ruchu, o podobnej funkcji jak słupek U-1a, umieszczane na barierze ochronnej i trwale z nią 

połączone. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH 
Słupek prowadzący, w przekroju poprzecznym, powinien mieć kształt trapezu. Dopuszcza się również 

stosowanie innych kształtów przekroju poprzecznego jak wypukłe, dwuwypukłe i płaskie. Słupek powinien 

być wyposażony w elementy odblaskowe. Powinny one być barwy czerwonej od kierunku najazdu i białej na 

odwrotnej stronie. 

Słupek prowadzący typu U-1a powinien mieć wysokość 100 cm nad powierzchnią pobocza. Całkowita 

wysokość słupka U-1a mocowanego w gruncie powinna wynosić ok.150cm. Słupek ten powinien posiadać w 

dolnej części odpowiedni zaczep lub przetyczkę utrudniającą usunięcie słupka z gruntu. 

Wysokość słupka typu U-1b mocowanego do bariery ochronnej powinna wynosić 40 cm. Słupek U-1b 

powinien być wyposażony w element mocujący do bariery ochronnej wykonany z blachy stalowej 

ocynkowanej lub innego materiału zapewniającego trwałe i bezpieczne połączenie z barierą. 

 Kształt i wymiary słupka i jego elementów powinny być zgodne z załącznikiem 4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8]. 

 Na korpusie słupka prowadzącego typu U-1a i U-1b, w zależności od hektometra w którym jest 

ustawiony słupek, mogą być umieszczane dodatkowe elementy jak: numer drogi, kilometr drogi, kolejny 

hektometr i symbole np. symbol słuchawki telefonicznej. Elementy te w postaci tła i cyfr lub symboli 

wykonane mogą być z odpowiednich folii lub naniesione inną techniką.  

 Słupek U-1a umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze zerowym, oprócz ww. 

elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w: 

 znak z numerem drogi U-1f (wymiary znaku U-1f  zgodne z rys. 2.1.7. wg [8], a   sposób 

umieszczenia znaku U-1f zgodny  z rys. 2.1.8. wg [8], 

 znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys. 3.2.1. wg [8]), 

 znak hektometrowy U-8 (zgodnie z rys 3.2.1. wg [8]. 

Słupek U-1a umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze innym niż zerowy, oprócz ww. 

elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w: 

 znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys. 3.2.1. wg [8]), 

 znak hektometrowy U-8 (zgodnie z rys 3.2.1. wg [8]. 

Słupek powinien być opisany tylko z jednej strony, od strony najazdu. 
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 Słupek U-1b umieszczony na barierze ochronnej, na prawym poboczu, w hektometrze zerowym, 

oprócz w/w elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w: 

 znak z numerem drogi U-1f, 

 znak kilometrowy U-7. 

Słupek U-1b umieszczony na barierze ochronnej, na prawym poboczu, w hektometrze innym niż zerowy, 

oprócz w/w elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w: 

 znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys. 3.2.2. wg [8]), 

 znak hektometrowy U-8 (zgodnie z rys 3.2.2. wg [8]. 

Słupek powinien być opisany tylko z jednej strony, od strony najazdu. 

 Słupki prowadzące powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i 

deklarację zgodności z nią. 

Zaleca się, aby słupek w swojej charakterystyce technicznej miał określone przez producenta właściwości 

kolizyjne tzn. sposób zachowania się słupka w czasie najechania samochodu na słupek,  np. słupek 

samopionujący, trwale odkształcalny, łamliwy.  

2.3. RODZAJE MATERIAŁÓW NA SŁUPKI PROWADZĄCE 
Do wykonania słupków prowadzących i ich oznakowania wykorzystuje się następujące materiały: 

 tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), (ozn. wg PN-EN ISO -

1:2004 [7]), kopolimery itp., 1043 

 blachę stalową ocynkowaną na elementy mocujące słupek do bariery ochronnej, wg PN-EN 

10346:2015-09   [5], 

 tworzywa sztuczne, najczęściej polimetakrylan metylu (PMMA), na elementy odblaskowe barwy 

białej i czerwonej, mocowane na korpusie słupka, 

 folie odblaskowe barwy białej i czerwonej stosowane jako elementy odblaskowe, do naklejania w 

formie pasków na korpusie słupka, 

 folie odblaskowe barwy czerwonej i żółtej stosowane w przypadku naklejania na korpusie słupka 

numeru drogi, 

 folie barwy czarnej do naklejania symboli i cyfr na korpusie słupka, 

 farby stosowane zamiennie do nanoszenia symboli na korpus słupka. 

2.4. SŁUPKI PROWADZĄCE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
 Słupki prowadzące mogą być wykonywane z tworzyw sztucznych wg pktu 2.3.  

 Korpus słupka powinien być barwy białej bez smug i przebarwień. Pas w górnej części słupka na 

którym umieszcza się elementy odblaskowe powinien być barwy czerwonej.   

 Słupek prowadzący typu U-1a powinien zapewniać stabilne umocowanie go w podłożu. Słupek typu 

U-1a przeznaczony do mocowania w gruncie, powinien mieć w dolnej części otwór do umieszczenia 

przetyczki o średnicy  od 15 do 20 mm i długości od 200 do 300 mm, utrudniający wyciągnięcie słupka z 

gruntu. 

 Słupek typu U-1a przeznaczony do mocowania go na powierzchni pobocza powinien mieć 

odpowiednią konstrukcję mocującą słupek, zaproponowaną przez producenta i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

 Słupek typu U-1b powinien umożliwiać trwałe umocowanie go na barierze ochronnej.  

Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarów słupka prowadzącego z tworzyw sztucznych:  

- przekrój poprzeczny - tolerancja ±1,0 mm,  

- grubość ścianki od 3 do 5mm - tolerancja ±0,5 mm.  

 Słupki prowadzące na czas składowania i transportu powinny być zabezpieczone przez owinięcie 

folią polietylenową lub w inny sposób. Składowane powinny być w pozycji poziomej na płaskim i równym 

podłożu w przygotowanych boksach. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 2 m. Zaleca się 

przechowywać słupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystości. 

2.5. ELEMENTY ODBLASKOWE SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH 
Widzialność słupka prowadzącego w nocy zapewniają elementy odblaskowe umieszczane na korpusie słupka. 

Powinny one być barwy czerwonej od kierunku najazdu i białej na odwrotnej stronie. Odblaskowość takich 

elementów powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz z wymaganiami właściwej aprobaty technicznej. 

Elementy odblaskowe wykonywane mogą być w postaci elementów pryzmatycznych z polimetakrylanu 

metylu (PMMA) lub innego tworzywa sztucznego, mocowanych do korpusu słupka za pomocą nitów lub w 

postaci pasków z folii odblaskowej naklejanej na korpus słupka. Wymiary i kształt tych elementów powinny 

być zgodne z załącznikiem 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8]. 

Folie powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki oraz deklaracje zgodności z 

nimi. 
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2.6. FARBY 
Do dodatkowego zabezpieczania elementów łączących oraz do nanoszenia symboli i cyfr mogą być również 

stosowane farby i lakiery różnych typów, zaakceptowane przez Inżyniera.  Farba powinna spełniać warunki 

dobrej przyczepności do podłoża. Powinna posiadać certyfikaty zgodności z normami i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania. Powstała powłoka malarska powinna być odporna na warunki atmosferyczne i 

uszkodzenia mechaniczne. 

Farby należy składować w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniem opakowań, zabrudzeniem i przemieszaniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO USTAWIANIA SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH 
Wykonawca przystępujący do ustawiania słupków prowadzących powinien wykazać się, w zależności od 

sposobu mocowania słupków, dysponowaniem następującym sprzętem: 

- sprzętem do wykonywania otworów w gruncie pod słupki (szpadle, wiertnice), 

- sprzętem do zagęszczania gruntu wokół słupków, 

- drobnym sprzętem pomocniczym do montażu (jak poziomice, taśmy miernicze), 

- sprzętem do załadunku i wyładunku słupków, 

- małymi betoniarkami przewoźnymi. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Transport słupków prowadzących może być dokonywany dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Drobne materiały, jak folie samoprzylepne, elementy połączeniowe, farby itd. należy przewozić w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 5.2. USTAWIANIE SŁUPKÓW 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację słupka na podstawie dokumentacji projektowej 

lub STWiORB, przy uwzględnieniu postanowień załącznika 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

3 lipca 2003 r. [8]. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie podaje inaczej, to otwory w gruncie pod słupki powinny 

mieć wymiary w planie większe o 20 do 30 cm od wymiarów słupka, a głębokość uzależnioną od wysokości 

słupka. Otwory pod słupki mocowane na powierzchni pobocza gruntowego należy dostosować do konstrukcji 

mocującej słupki. Otwory można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym sposobem zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie podaje inaczej, to przy osadzaniu słupków w wykonanych 

uprzednio otworach powinno się uwzględniać: 

- właściwe ustawienie słupka, zgodnie postanowieniami podanymi w załączniku 4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8], 

- zachowanie dokładnie pionowej pozycji słupka, 

- wypełnienie otworu gruntem i zagęszczenie gruntu tak, aby wskaźnik zagęszczenia nie był mniejszy 

niż 0,95; sprawdzenie wskaźnika można dokonać za pomocą próby Proctora lub metodą sondowania 

dynamicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 

- aprobaty techniczne dla słupków prowadzących, 

- deklaracje zgodności słupków prowadzących z aprobatami technicznymi, 

- świadectwa jakości lub deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane 

inne materiały. 

6.3 BADANIA I KONTROLA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robót 
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 Wszystkie rodzaje słupków powinny być sprawdzone w zakresie kształtu, wymiarów i jakości 

zastosowanych materiałów, zgodnie z punktem 2. Próbki do badań należy pobierać losowo, biorąc po 

minimum 3 szt. z każdej dostarczonej partii wyrobów. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 

- zgodność ustawienia słupka z dokumentacją projektową, STWiORB i załącznikiem 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8], 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z pktem 2 i 5, 

- prawidłowość osadzenia słupków w otworach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z pktem 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową ustawiania słupków prowadzących jest szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena ustawienia 1 sztuki słupka prowadzącego obejmuje: 

 prace pomiarowe przy lokalizacji słupka, 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup gotowych słupków lub z własnym nanoszeniem symboli i cyfr itp., 

 dostarczenie słupków na miejsce wykonania, 

 wykonanie otworów, 

 osadzenie słupków z wypełnieniem otworu i zagęszczeniem gruntu, 

 przeprowadzenie badań kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

2. PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Warunki 

techniczne kontroli i dostawy 

3. PN-EN 10210-1:2006 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki 

techniczne dostawy 

4. PN-EN 10210-2:2006 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, 

wymiary i wielkości statyczne 

5. PN-EN 10346:2015-09 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 

dostawy 

6. PN-EN 12899-1:2005 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe 

7. PN-EN ISO 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skróty nazw. Część 1: Polimery 

podstawowe i ich cechy charakterystyczne 

10.2. INNE DOKUMENTY 
8. Załącznik nr 4: „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunki ich umieszczania na drogach” do rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków  technicznych dla  znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 

2181). 

9. Pismo Z-cy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Dyrektorów Oddziałów 

GDDKiA nr GDDKiA-BZ-3.4-407-55/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. (w sprawie ujednolicenia oznakowania i 
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zasad stosowania słupków prowadzących, znaków kilometrowych i hektometrowych oraz numeru drogi na 

drogach krajowych). 
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D-07.05.01  BARIERY  OCHRONNE  STALOWE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją na drogach barier stalowych  przy budowie inwestycji 

„Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
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. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Dla celów niniejszej STWiORB przyjmuje się następujące określenia podstawowe: 

1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego 

zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza 

koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub 

niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w 

pobliżu jezdni. 

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica 

wykonana z profilowanej taśmy stalowej. 

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzia-

łająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca. 

1.4.4. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub 

bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię. 

1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami 

stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

1.4.6. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem  

przekładek  zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm. 

1.4.7. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający 

za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego 

prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 

 Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem przetłoczeń. 

1.4.8.  Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika 

stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy 

prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż 

w barierze bezprzekładkowej), powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub 

przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze. 

1.4.9. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji: 

typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m, 

typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m, 

typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru. 

1.4.10.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH 
 Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano 

aprobatę techniczną. 

 Parametry drogowych barier ochronnych powinny być zgodne z dokumentachą projektową. 

Wzdłuż projektowanej drogi w miejscach niebezpiecznych zaprojektowano bariery energochłonne o 

parametrach N2 W2. 

Na obiekcie mostowym oraz na odcinkach poprzedzających obiekt (z obu stron) o długości 

wynikającej z badań zderzeniowych, należy stosować barierę o parametrach opisanych H2 W2. 
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Zmiana parametrów bariery ze standardowego N2 W2 na H2 W2 (obiekt mostowy) wykonywana być 

powinna na odcinku co najmniej 12 m (lub więcej - zgodnie z zaleceniem producenta) - odcinek przejściowy. 

Odcinek przejściowy powinien zapewniać płynne zmniejszenie/zwiększenie szerokości pracującej bariery oraz 

poziomu powstrzymywania.  

2.3. ELEMENTY DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH 
2.3.1. Prowadnica 

Należy zastosować prowadnicę z profilowanej taśmy stalowej typu B, który powinien odpowiadać PN-H-

93461-15 [18] 

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. 

2.3.2. Słupki 

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Słupki należy wykonać z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: ceowym (C140) lub sigma.  

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10163-3:2006 [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. 

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN- EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007 [11] 

Stal Granica plastyczności,  

minimum dla słupków,    MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 

dla słupków,   MPa 

St3W 

St4W 

195 

225 

od 340 do 490 

od 400 do 550 

  

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 

2.3.3. Inne elementy bariery 

Pas profilowy, to powinien odpowiadać PN- EN 10162:2005 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości 

statycznych i odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. 

Inne elementy bariery, jak łączniki ukośne, wsporniki, podkładki, przekładki, śruby, powinny odpowiadać 

wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, 

odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery 

powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, 

podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach 

blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić 

trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat 

w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość 

powłoki cynkowej powinna wynosić 60 m. 

2.4. 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. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 
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3.2. 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. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. 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 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub 

wskazań Inżyniera: 

wytyczyć trasę bariery, 

 ustalić lokalizację słupków, 

 określić wysokość prowadnicy bariery, 

 określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 

 ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 

5.3. OSADZENIE SŁUPKÓW 
Dopuszcza się zastosowanie niżej wymienionych sposobów osadzenia słupków: 

5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie 

5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa 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. 

5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem 

 Jeśli dokumentacja projektowa 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 m
3 
piasku) lub 

zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 

0,95 według normalnej metody Proctora. 

5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym 
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 Jeśli dokumentacja projektowa 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- EN 206:2014-

04 [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. 

5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 

 Jeśli dokumentacja projektowa  lub Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie wbijanie 

lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 

- sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub 

uszkodzeń słupka, 

- rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, 

bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających słupki w gruncie 

poprzez wibrację i działanie udarowe. 

5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków 

 Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów 

wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi  11 mm. 

 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. 

5.4. 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. 

 Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją 

projektową i wytycznymi producenta barier: 

- odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 

m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego 

odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach 

przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, 

- odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu lub 

przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e) 

wzmocnionego, 

- odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do 

mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak również połączenia z 

barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi, 

- przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych 

urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyżowaniu z 

drogami, przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący, 

- dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. 

 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

- czerwone - po prawej stronie jezdni, 

- białe - po lewej stronie jezdni. 

 Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami 

WSDBO [32]. 
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 Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi 

producenta barier. 

Za każdym razem kiedy jest to możliwe, początek oraz koniec bariery powinny zanikać stopniowo w 

gruncie na długości min. 12,0 m. Ponadto, bariera na przedmiotowym odcinku powinna być odchylona w 

kierunku przeciwnym do jezdni ze skosem 1:20. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 

- atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według 

wymagania punktu 2.2, 

- zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 

właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe. 

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

  

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producenta 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w każ- 

dej dostarczanej 

partii wyrobów 

liczącej do 1000 

elementów 

Powierzchnię zbadać 

nie uzbrojonym okiem. 

Do ew. sprawdzenia 

głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi 

(np. liniałów z 

czujnikiem, suwmiarek, 

mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny być 

zgodne z 

wymaganiami punktu 

2 i katalogiem 

(informacją) 

producenta barier 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

  Przeprowadzić 

uniwersalnymi 

przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

  

  

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

- zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 

prowadnicy nad terenem), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) 

producenta barier, 

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 

- poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 

- prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 

- poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5, 

- poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach 

ustalonych w WSDBO [32]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie 

wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt), 

 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., 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

2. PN-EN 206:2014-

04 

Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 

i badania 

  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

11. PN-EN 10025-

1:2007   

PN-EN 10025-

2:2007   

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

12. PN- EN 10163-

3:2006   

Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 

grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- 

Część 3: Kształtowniki 

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 

16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 

stali węglowej zwykłej jakości o Rm do       490 MPa 

17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej 

zwykłej jakości o Rm do  490 MPa 

18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Kształtownik na poręcz drogową, typ B 

19. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Ceowniki półzamknięte prostokątne 

20. PN-EN 

10162:2005 

Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
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21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 

23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

31. 

32.  

BN-73/9081-02 

PN-EN 1317 

Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 

Systemy ograniczające drogę -- Część 5: Wymagania w odniesieniu do 

wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd 

10.2. INNE DOKUMENTY 
  32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych Warszawa, styczeń 2014. 
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D-07.06.01B  PRZESTAWIENIE  OGRODZENIA  Z  SIATKI    

METALOWEJ  PRZY  POSESJACH  PRZYDROŻNYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przestawienia ogrodzenia z siatki metalowej 

przy posesjach przydrożnych  przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przestawienia ogrodzenia z siatki metalowej plecionej ślimakowej na linkach 

stalowych, ze słupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami, ustawianego zwykle na granicy 

posesji sąsiadującej z pasem drogowym. Przestawienie ogrodzenia wynika zwykle z potrzeb poszerzenia drogi 

(ulicy), wymagającego odsunięcia ogrodzenia na nowe położenie, nie kolidujące z nową drogą. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Ogrodzenie posesji przydrożnej - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się 

niepożądanych intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi. 

1.4.2. Przestawienie ogrodzenia – przeniesienie całego ogrodzenia lub jego części z dotychczasowego 

położenia, kolidującego zwykle z rozbudową drogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane na posesji 

przydrożnej, poza nowym pasem drogowym. 

1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, o 

różnych wielkościach oczek. 

1.4.4. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z 

drutu okrągłego. 

1.4.5. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę stalową. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB.  

2.2.2. Materiały użyte przy przestawieniu ogrodzenia 

 Do robót przy przestawianiu ogrodzenia z siatki należy użyć: 

 elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania, 

 nowe elementy ogrodzenia, zastępujące istniejące elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, 

wyglądzie i kształtach. 

2.2.3. Właściwości nowych elementów ogrodzenia 

 W przypadku uzupełniania przestawianego ogrodzenia o nowe elementy, zaleca się, pod warunkiem 

zaakceptowania przez Inżyniera, aby miały one właściwości przedstawione poniżej. 

a)  Metalowa siatka pleciona ślimakowa 

 Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m. 

Odchyłki długości nie powinny przekraczać  0,1 m dla wielkości boku oczka 30 oraz    0,2 m dla siatek 

wielkości boku oczka od 40 do 70. 

 Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być 

wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali 

wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% 

wymiaru boku oczka. 

 Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od 

materiałów działających korodująco. 
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 Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi 

powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna 

wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji 

przez Inżyniera). 

 Dopuszcza się inne rodzaje siatek, np. siatkę zwijaną z drutu, siatkę o splocie tkackim, siatkę 

jednolitą z ciętej blachy stalowej, siatkę zgrzewaną, siatkę skręcaną z różnymi kształtami oczek, siatkę w 

ramach stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

b)  Słupki z rur stalowych 

 Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 

zawalcowań 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, 

 długościach 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. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 

1,5 mm na 1 m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy. 

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym ze składającym zamówienie. 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). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak 

wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

 Dopuszcza się inne rodzaje słupków, np. z rur o kształcie kwadratowym lub prostokątnym względnie 

z kształtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

c)  Stalowe liny usztywniające ogrodzenie 

 Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny 

krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny być 

łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub 

zgrzewanie nie powinny być kruche i nie powinny  posiadać zgrubień i ścienień. Odległość między 

poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-

krotna średnica splotki. 

d)  Łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia 

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów 

ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień 

i wypukłych karbów. 

 Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 

zależności od wielkości i masy wyrobów. 

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 

materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 

 Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a) 

umiarkowanych 8 m, b) ciężkich - 12m. 

2.2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 

wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z 

mieszanki betonowej. 

 Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub STWiORB nie określono inaczej, powinna być B 

15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Składnikami betonu są: cement klasy 32,5, kruszywo, woda 

i domieszki. 

 Domieszki chemiczne do betonu i pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to 

dokumentacja projektowa, STWiORB lub wskazania Inżyniera. 

2.2.5. Materiały do malowania ogrodzenia 

 Do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, 

dobrej jakości, zaakceptowane przez Inżyniera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 

 farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 

 farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.), 
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 rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO PRZESTAWIENIA OGRODZENIA 
 Rozebranie i ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 

 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych 

„na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW PRZY PRZESTAWIANIU OGRODZENIA 
 Materiały do przestawienia ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji 

oraz z informacji podanych w załączniku. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 demontaż istniejącego ogrodzenia, 

 ew. naprawę uszkodzonych elementów istniejącego ogrodzenia, 

 ustawienie słupków, 

 rozpięcie siatki metalowej, 

 ew.  wykonanie bram i furtek, 

 malowanie ogrodzenia, 

 roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

 określić stan istniejącego ogrodzenia z ustaleniem elementów przydatnych, nieprzydatnych i 

nadających się do naprawy, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., 

 wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie, 

 przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i 

na zapleczu. 

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

przygotowawczych. 

5.4. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA 
 Demontaż ogrodzenia z siatki obejmuje: 

 rozebranie wszystkich elementów ogrodzenia, tj. siatki, słupków z ewentualnymi bloczkami 

fundamentowymi, linek, wzmocnień słupków narożnych i bramowych, bram, furtek itp., 

 posortowanie rozebranego materiału na materiał: 

 całkowicie przydatny do ponownego użytku, 

 uszkodzony, lecz nadający się do naprawy, 

 zniszczony, zakwalifikowany do usunięcia, 

 naprawę elementów uszkodzonych, 

 odwiezienie materiału zniszczonego w miejsce wskazane przez Inżyniera, 

 składowanie materiałów przydatnych do wykorzystania przy wzniesieniu nowego ogrodzenia w 

miejscu uzgodnionym z Inżynierem, z: 
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 ew. zwinięciem siatki i linek w rolki, 

 odrdzewieniem miejsc skorodowanych, 

 oczyszczeniem elementów ogrodzenia z pyłu, kurzu, tłuszczu i innego zabrudzenia, 

 posortowaniem składowanych elementów ogrodzenia według rodzajów, wymiarów, ew. barw itp. 

(dotyczy sortowania wszystkich materiałów lub ich części w zależności od terminu ustawienia 

nowego ogrodzenia). 

Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. 

5.5. NAPRAWA ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA 
 Zakres napraw elementów istniejącego ogrodzenia, które są uszkodzone lecz nadające się do 

naprawy, powinien być określony przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inżyniera. Naprawa 

określonych elementów ogrodzenia polega na doprowadzeniu ich do stanu właściwego dla całościowych 

funkcji ogrodzenia. Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i 

wyglądem od pozostałych odcinków. 

 Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej można naprawić przez usunięcie uszkodzonego odcinka 

i wstawienie nowego, łącząc starą i nową siatkę z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie 

można postąpić przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które należy zastąpić nowymi. 

 Wygięte słupki stalowe można wyprostować przez uderzanie młotkiem, stosując odpowiednie 

przykładki drewniane od strony wygięcia. 

 Ubytki w betonowych lub żelbetowych fundamentach można uzupełnić zaprawą cementową po 

uprzednim oczyszczeniu zabrudzeń i okruszyn lub skuciu miejsc zastarzałych. 

5.6. WYKONANIE DOŁÓW POD SŁUPKI 
 Jeśli dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki 

powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 

m. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły 

pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych 

na mniejsze odległości, zbliżone do odległości w istniejącym ogrodzeniu, a na nowych odcinkach siatki po 3÷6 

m, z tym że przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m – po około 2 m i w takich odległościach wykonać 

doły pod słupki pośrednie. 

5.7. WYKONANIE FUNDAMENTÓW BETONOWYCH POD SŁUPKI 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 

betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane 

do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone 

kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. Można również przenieść stare słupki z betonowym 

fundamentem lub jego częścią do nowych dołków fundamentowych. 

 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 

wymaganiom punktu 2.2.4. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać 

do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 

temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach. 

5.8. USTAWIENIE SŁUPKÓW 
 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć 

zaspawany górny otwór rury (dotyczy wszystkich słupków nowych i jeśli to jest możliwe również 

istniejących). 

 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 

należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu 

ogrodzenia pod kątem około od 30° do 45°. 

 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 

usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. 

Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 

 W terenie pochyłym ogrodzenie można ustawić ze stopniami lub bez wyrównania góry do poziomu. 

5.9. ROZPIĘCIE SIATKI OGRODZENIOWEJ 
 Liczbę linek usztywniających należy zachować taką, jaka jest w ogrodzeniu istniejącym, natomiast na 

nowych odcinkach zaleca się rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia 

i przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych  linki muszą być starannie 

przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym 

drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki 

narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się 
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ręcznie lub wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem 

zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na 

słupki narożne lub bramowe. 

 Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą 

prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w 

sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) 

do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. 

Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

 Połączenie starych odcinków przeniesionej siatki z nowymi odcinkami można wykonać spiralami 

wyplecionymi z siatki wg opisu podanego w pkcie 5.5. 

5.10. WYKONANIE BRAM I FURTEK 
 Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z lokalizacją starego ogrodzenia w dostosowaniu do ew. 

zmian wjazdów i chodników wejściowych. W przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację ustala 

Inżynier. 

 W przypadku zniszczenia istniejącego materiału bram i furtek zaleca się wykonanie nowych  bram i 

furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 × 45 × 5 mm lub 50 × 50 × 6 mm) lub innych kształtowników z 

wypełnieniem ram siatkami metalowymi. 

 Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki 

itp. 

5.11. MALOWANIE OGRODZENIA 
 Jeśli dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inżynier przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to 

należy: 

 z powierzchni siatki usunąć bardzo starannie pył, kurz, ewentualny tłuszcz, rdzę i inne zabrudzenia, 

zmniejszające przyczepność farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek 

stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych,   lub przy zastosowaniu innych 

środków,  

 ewentualnie wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek 

ogólnego stosowania, a następnie  wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

 farbę dłużej przechowywaną przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej 

substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i 

cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie 

nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 

 malowanie przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową (pistoletami 

elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

 z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową 

(jedno- lub dwukrotnie), przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym 

wyschnięciu warstwy poprzedniej. 

 Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określa STWiORB lub 

Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

 Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 

fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 

zacieków sygnalizujących korozję słupka. 

 Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 

zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego 

toluenu jako rozpuszczalnika). 

 Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 

Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do 

izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

5.12. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. nawierzchni, chodników, krawężników itp., 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 

 ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu z 

dokumentacją projektową 

Ocena ciągła Wg dokumentacji 

projektowej 

2 Demontaż starego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.4 

3 Naprawa elementów istniejącego 

ogrodzenia 

Jw. Wg pktu 5.5 

4 Prawidłowość wykonania dołów pod 

słupki 

Jw. Wg pktu 5.6 

5 Poprawność wykonania fundamen-

tów betonowych pod słupki 

Jw. Wg pktu 5.7 

6 Poprawność ustawienia słupków Jw. Wg pktu 5.8 

7 Prawidłowość rozpięcia siatki Jw. Wg pktu 5.9 

8 Poprawność wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.10 

9 Poprawność malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.11 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) przestawionego ogrodzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 [1] „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 demontaż starego ogrodzenia i naprawa elementów nadających się do wykorzystania, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przestawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

 uporządkowanie terenu robót, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
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 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

10.2. INNE DOKUMENTY 
5. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt – Warszawa, Warszawa 1979 – 1982 

6. Podręcznik: M. Bosakirski, J.M. Sobocki: Ogrodzenia, Arkady, Warszawa 1990 
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D-07.06.02  URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE  RUCH  

PIESZYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych przy 

budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych, do których należą ogrodzenia ochronne sztywne, jak barierki 

rurowe. 

 Celem stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych jest ochrona życia  i zdrowia 

uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1.  Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego 

wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych 

siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych 

niniejszą STWiORB, są: 

 rury stalowe bezszwowe, 

 beton i jego składniki, 

 materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 

2.3. RURY STALOWE 
Do wykonania bariery chodnikowej należy stosować  ocynkowane rury okrągłe. 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2007, PN-EN 

10224:2006 [11], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 

zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 

wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 

1,5 mm na 1 m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 

18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-3:2007, PN-EN 10025-4:2007  [14], PN-

EN 10083-1:2008 [15], PN-EN 10084:2009   [18] lub inne normy. 

 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-EN 1179:2005 [13]. 

2.4. BETON I JEGO SKŁADNIKI 
 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 

wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy 

betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji. 

 Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub STWiORB nie określono inaczej, powinna być 

B 15 lub B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN- EN 206:2014-04 [3]. Składnikami betonu są: 

cement, kruszywo, woda i domieszki. 
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 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, 

odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z 

postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46]. 

 Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa 

łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN- PN-EN 12620+A1:2010  [5]. 

 Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004   [10]. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja 

projektowa, STWiORB lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 

domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN- PN-EN 206:2014-04  [3]. Domieszki 

powinny odpowiadać PN-EN 13055-1:2003, PN-EN 13043:2004 [9]. 

 Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub STWiORB. 

Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [4]. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia 

betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1] 

2.5. MATERIAŁY DO MALOWANIA POWŁOK MALARSKICH 
Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne z PN-B-

10285 [6] (tab. 1) lub stosownie do ustaleń  STWiORB, bądź wskazań Inżyniera. 

  

Tablica 1. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6]) 

Lp. Rodzaj 

podłoża 

Rodzaj 

podkładu 

Rodzaj powłoki 

malarskiej 

Zastosowanie 

4 Stal farba olejna 

miniowa 60% 

lub ftalowa 

miniowa 60% 

dwuwarstwowa z farby 

albo 

jak w a) i 

jednowarstwowa z 

lakieru olejnego 

schnącego na powietrzu, 

rodzaju III 

elementy ślusarsko-

kowalskie pełne i 

ażurowe (poręcze, kraty, 

ogrodzenie, bramy itp.) 

5 Żeliwo i 

metale 

nieżelazne 

  

bez podkładu 

dwuwarstwowa z farby budowa latarni  

ulicznych, słupki 

ogrodzeniowe itp. oraz 

elementy z metali 

nieżelaznych 

   

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających 

uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i 

połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w 

porozumieniu z dostawcą.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH 
        Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do montażu 

elementów panelowych itp. 

 środków transportu materiałów, 

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

 ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w terenach 

uzbrojonych w centrach miast), 

 ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt, 

 przewoźnych zbiorników do wody, 

 betoniarek  przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 sprzętu spawalniczego itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
 Elementy bariery można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed 

przemieszczaniem, uszkodzeniem mechanicznym występującym przy uderzeniu.  

 Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [6]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONANIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH 
 W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 

wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu. 

 Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier zabezpieczających ruch pieszych na 

podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub zaleceń Inżyniera. 

 Do podstawowych czynności objętych niniejszą STWiORB przy wykonywaniu ww. robót należą: 

wykonanie dołów pod słupki, 

wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

montaż bariery 

5.3. WYKONANIE DOŁÓW POD SŁUPKI 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub  STWiORB nie podaje  inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 

wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od  0,8 do 1,2 m. 

5.4. USTAWIENIE SŁUPKÓW WRAZ Z WYKONANIEM FUNDAMENTÓW BETONOWYCH POD 

SŁUPKI 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 

betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do 

miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki 

betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 

 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu 

stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

 Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 

dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie 

wykonywania fundamentu jest niższa od 10
o
C - po 14 dniach. 

5.5. MONTAŻ BARIERY 
Barierę chodnikową w całości należy wykonać na warsztacie i gotową przywieźć na miejsce wbudowania. 

Barierę chodnikową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

5.6. MALOWANIE METALOWYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH 
 Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 

zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20
o
C; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze 

poniżej +5
o
C, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15

o
C oraz podczas 

występującej mgły i rosy. 

 Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń: 

 z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, 

ewentualnie starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do 

podłoża; poprzez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, 

materiałów ściernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, 

zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-EN ISO 8501-1:2008  [27], 

 przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub 

szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

Do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej 

jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako: 

 farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 

 farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.) 

oraz rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby, 

 farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” 

(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie 

lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne 

przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 

 malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową 

(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

 z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, 

przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej. 
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 Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28]. 

 Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają STWiORB lub Inżynier 

na wniosek Wykonawcy. 

 Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 

fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 

zacieków sygnalizujących korozje słupka. 

 Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 

zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego 

toluenu jako rozpuszczalnika). 

 Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 

Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do 

izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich 

wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3. 

 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenia o jakości (atesty) należą: 

rury stalowe, 

elementy betonowe i żelbetowe. 

 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały 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. 

6.3. BADANIA I KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

 Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 

badań z 

wybranych 

losowo 

elementów w 

każdej 

dostarczonej 

partii wyrobów 

liczącej do 1000 

elementów 

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad 

użyć dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów itp. 

  

  

Wyniki badań 

powinny być 

zgodne z 

wymaganiami 

punktu 2.3. 2 Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

  
 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach  od 2.3 do 2.5. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać: 

 zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.5, 

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4, 

 poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5, 
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 przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych 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 [29], 

 złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar polega na 

określeniu rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTEK OBMIAROWYCH 
 Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych sztywnych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, 

 dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej 

użycia, 

 zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność, 

 doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji 

projektowej lub według zaleceń Inżyniera, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1. PN-B-03264 Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

  2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

  3. PN-EN 206:2014-

04   

Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  5. PN-EN 

12620+A1:2010   

Kruszywa do betonu 

  6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach 

bezwodnych 

  7. PN-B-13051 Szkło płaskie zbrojone 

  8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

9. PN-EN 13055-

1:2003 

PN-EN 

13043:2004   

Kruszywa lekkie.  Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

10. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

11. PN-EN 10210-

1:2007 

PN-EN 10210-

2:2007 

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy 

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
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PN-EN 

10224:2006 

statyczne 

Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- 

Warunki techniczne dostawy 

12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

13. PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny 

14. PN-EN 10025-

1:2007   

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki 

techniczne dostawy 

15. PN-EN 10083-

1:2008   

Stale do ulepszania cieplnego. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

17. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury 

18. PN-EN 

10084:2009   

Stale do ulepszania cieplnego. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

19. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

20. PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty 

ogólnego zastosowania. Wymiary 

21. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

22. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

23. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

24. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 

25. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

26. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 

27. PN-EN ISO 8501-

1:2008   

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów 

-- Wzrokowa ocena czystości powierzchni.  Część 1: Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

28. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

29. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych 

30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 

31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 

33. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

34. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

35. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 

36. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania 

37. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów 

38. PN-M-84540 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich 

39. PN-M-84541 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich 

40. PN-M-84542 Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania 

41. PN-M-84543 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich 

42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok 

43. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

44. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

45 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

46 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

10.2. Inne dokumenty 

47. Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i 

Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976. 

48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965. 

49. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. 

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988. 

50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 
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D-07.07.01  OŚWIETLENIE DRÓG 
1.WSTĘP  

1.1.PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych z wykonaniem oświetlenia dróg, w ramach budowy „Budowa obwodnicy Malni i 

Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy  

i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1,1, 

związanych z budową oświetlenia drogowego od miejsca rozdziału energii elektrycznej. 

Roboty prowadzone są dla pierwszego punktu zasilania od km 21+860 do km 23+450 natomiast dla drugiego 

punktu zasilania  km 26+430 do km 27+020. 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1.Słup oświetleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą 

fundamentu służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

1.4.2.Wysięgnik- element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

1.4.3. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.4.Kabel- przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią. 

1.4.5.Ustój- rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

1.4.6.Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafy 

oświetleniowej w pozycji pracy. 

1.4.7.Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe, 

l.4.8.Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.9.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne", 

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania Robót podano w ST DM.00.00,00 „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne    wymagania    dotyczące    materiałów, ich pozyskiwania i składowania,    podano w ST 

DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 

2.2.MATERIALY BUDOWLANE 
2.2.1.Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3", odpowiadającego 

wymaganiom PN-EN 13043:2004 . 

2.2.2.Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną 

z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-

03. 

2.2.3.Żwir na podsypkę 

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej IIIi 

odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004   

2.2.4.Kit  uszczelniający 

Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować 

wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28 [20], 

2.3.ELEMENTY GOTOWE 
2.3.1.Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 

ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w 
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PN--EN 1997-1:2008. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, 

należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według ST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 

konstrukcji betonowych". 

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie fundamentów betonowych o wymiarach 0,24x0,24x0,9m 

oraz 0,4x0,4x1,2m odpowiednio dla słupów oświetleniowych o wysokości 8m i9m oraz 4m dla opraw 

parkowych. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 

odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

2.3.2.Przepusty kablowe 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie 

mniejszej niż 1l0mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rur ochronnych typu RHDPEp 110/6,3 dla przejść pod 

drogami oraz na przewierty pod istniejącymi drogami oraz rury typu DVK 110 przy skrzyżowaniach z innym 

uzbrojeniem. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.3.3.Kable 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-E-90401, Zaleca się 

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- i pięcio- żyłowych o żyłach aluminiowych w 

izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze izwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie kabli lkV typu YDY 3x2,5 mm
2
,  

YAKXS 4x70 mm
2
, YAKY 4x10mm

2 
 oraz  YAKY 4x35 mm

2
. Bębny z kablami należyprzechowywać w 

miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych. 

2.3.4.Źródła światła i oprawy 

Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 

60598-1:2015-04. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 

czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy powinny 

charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować 

należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory 

lampowej IP 66 i klasą ochronności I. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być 

wykonane z materiałów nierdzewnych. 

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie oprawtypu  AMBER 2 z lampą sodową, SON-TPP 150W, 

oraz opraw typu parkowego KIO +  

Natomiast dla oświetlenia przejść dla pieszych oprawy typu FUTURLUX CROSS WALK. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-EN ISO 4180:2010 . 

2.3.5.Słupy  oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 

obiektu. Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy oświetleniowe 

stalowe ocynkowane lub aluminiowe. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i 

wysięgników oraz parcia wiatru dla WI strefy wiatrowej i obciążenia sadziądla SI strefy klimatycznej, zgodnie 

z PN-E-05100-1:1998. W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka 

powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej np. ROSA, 

posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i pięć 

zacisków do podłączenia kabla o przekroju 35 mm
2
. Elementy powinny być proste w granicach 

dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i PN-EN 1993-1-1, PN-EN 1993-1-8, PN-

EN 1993-1-10, PN-EN 1993-1-4, PN-EN 1993-1-5, PN-EN 1993-1-11, PN-EN 1993-1-7, PN-EN 1993-1-6, 

PN-EN 1993-1-12. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć 

podniesionych krawędzi. 

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie słupów  aluminiowych typu SAL  o wysokości 8, 9m i 

4m. Składowanie słupów na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z 

zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.3.6. Wysięgniki 

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych ocynkowanych bez szwu 

o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8 

mm. Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem od 5 do 15 stopni od poziomu, a ich 

wysięg powinien być zawarty od 0,5 m do 2,5 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów 

oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg. Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 

powłokami z zewnątrz i wewnątrz rur, tak jak słupy oświetleniowe. 
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Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie wysięgników 1, 2 , 5 i sześcioramiennych, 

prostych i giętych, o różnej długości  wysięgu w zależności od miejsca usytuowania. Składowanie 

wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 

2.3.7.Kapturek osłonowy 

Kapturek osłonowy należy wykonać dla konkretnego wysięgnika i słupa oświetleniowego. 

2.3.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskowa należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A oraz pięć zacisków 

przystosowanych do podłączenia kabla o przekroju 35 mm
2
. 

3.SPRZĘT 

3.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00,00 „Wymagania Ogólne". 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

 żurawia samochodowego, samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

 wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Ø70 cm, 

 spawarki transformatorowej do 500 A, 

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m
3
/h, 

 ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø15 cm, 

 urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

4. TRANSPORT 

4.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00,00 „Wymagania Ogólne". 

4.2.TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW OŚWIETLENIOWYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 przyczepy dłużycowej, 

 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

 samochodu dostawczego, przyczepy do przewożenia kabli, 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 

elementów. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00,00.00 „Wymagania Ogólne". 

5.2.WYKOPY POD FUNDAMENTY I KABLE 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 

wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 

terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać 

wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być zgodnie z STWIORB D.02.01.01, Wydobyty 

grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób 

zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 

zanieczyszczeń (np, darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości ok. 20 cm i 

zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 

uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w STWIORB lub przez Kierownika 

Projektu. 

5.3.MONTAŻ FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, 

zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 

l0cm warstwie betonu B10, spełniającego wymagania PN-EN 206:2014-04lub zagęszczonego żwiru 
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spełniającego wymagania PN-EN 13043:2004. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, 

stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 

mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 

1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno 

być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Wykop należy zasypać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami 

zagęszczarką wibracyjną co 20cm, Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,95 wg 

BN-72/8932-01 [27]. 

5.4.MONTAŻ SŁUPÓW 
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje, Spód 

słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B10 wg PN-EN 206:2014-04 grubości min, 10cm lub na 

płycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy 

wykonać według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być 

większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony 

chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona 

niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.5.MONTAŻ WYSIĘGNIKÓW 
Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem, 

Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w mrę znajdującą się w górnej części słupa 

oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w 

nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem 

równym ciężarowi oprawy, Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. 

Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić 

kitem miniowym. Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi 

jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. Należy dążyć, aby części ukośne 

wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni, 

5.6.MONTAŻ OPRAW 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem, Każdą 

oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia 

się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników. Należy stosować przewody o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie 

mniejszym niż 2,5mm
2
. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy należy mocować na 

wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich 

przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób 

trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla WI 

strefy wiatrowej. 

5.7.UKŁADANIE KABLI 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie 

powinna być mniejsza niż 0°C, Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7m z dokładnością ± 5cm na warstwie piasku o 

grubości l0cm z przykryciem również l0cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 

co najmniej 15cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25cm 

nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20cm. Przy skrzyżowaniu z innymi 

instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny 

być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach 

skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów 

kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym 

skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający: 

 nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu, łatwość 

układania, montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie 

prac związanych z naprawą i konserwacją konstrukcji. 

Zaleca się przy slupach oświetleniowych, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-

metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać pomiary i próby 

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

 

 

 

 

pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy zbliżeniu 
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1 Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe sieci do 1 kV 

25 10 

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 

50 10 

3 Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 

gazowe z gazami niepalnymi 

50 * 50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 * 100 

6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18] 

7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 

podpora, odciążka) 
- 80 

8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, 

kanały 
- 50 

*' Należy zastosować przepust kablowy. 

5.8.WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej - szybkie wyłączenie 

zasilania, układ sieci zasilającej TN-C 0,4/0,23kV. W układzie sieci  

TN-C utworzenie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej polega na połączeniu części przewodzących 

dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN powodującym w 

warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania, Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii 

oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m, należy wykonać uziomy, 

których rezystancja powinna być zgodna z obliczonymi w projekcie. Zaleca się wykonywanie uziomu 

prętowego z użyciem prętów stalowych Ø 20mm, nie krótszych niż 2,5m, połączonych bednarką ocynkowaną 

25x 4 mm, Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i słupach oświetleniowych, 

należy łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne". 

6.2.WYKOPY POD FUNDAMENTY I KABLE 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową i STWIORB. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3.FUNDAMENTY I USTOJE 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

oraz wymaganiami PN-EN 1997-1:2008 i PN-EN197-1. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w 

planie i rzędne posadowienia. 

6.4.SŁUPY OŚWIETLENIOWE 
Elementy   słupów    oświetleniowych    powinny   być    zgodne    z    dokumentacją   projektową i 

BN-79/9068-01. Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

 dokładności ustawienia pionowego słupów, 

 prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 

oprawy, 

 jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw 

  stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.5.LINIA KABLOWA 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary:  

 głębokości zakopania kabla,  

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,  

 odległości folii ochronnej od kabla,  

 rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i 

ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
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6.6.INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki 

oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i 

rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym 

bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60cm, Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich 

rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub 

STWIORB. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 

stwierdzenia skuteczności ochrony. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym 

ochrony przeciwporażeniowej. 

6.7.POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 

pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i 

czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić 

przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach 

atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów 

pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali 

na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego 

w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające 

dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-

76/E-02032. 

6.8.ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBÓT 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną 

przez. Kierownika Projektu odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień 

ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą 

jakość Robót jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00,00.00 „Wymagania Ogólne". 

7.2.JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarowa dla poszczególnych elementów oświetlenia jest: 

- 1 m (metr) dla ułożenia kabli i rur ochronnych; 

- lszt. (sztuka) dla słupów, opraw oświetleniowych oraz uziomów; 

- lkpl (komplet) dla złącz kablowych, pomiarowych, szaf oświetlenia, fundamentów i tabliczek słupowych. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne". Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 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:  

- wykopy pod fundamenty i kable,  

- wykonanie fundamentów i ustojów,  

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,  

- wykonanie uziomów taśmowych. 

8.3.DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:  

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,  

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej,  

- protokół odbioru robót, 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 

9.2.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
9.2.1.Cena 1 m ułożenia linii kablowej obejmuje: 

- zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów,  
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- wyznaczenie robót w terenie, tj, prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót,  

- wykonanie rowów kablowych,  

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- montaż i ułożenie kabli w rowach kablowych z podsypką piaskową i na słupach, 

- zasypanie kabla zasypką piaskową oraz przykrycie folią ochronną, 

- zasypanie rowu kablowego z zagęszczaniem i oznaczeniem trasy linii kablowej, 

- rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe, 

- podłączenie linii kablowej do istniejącej sieci, 

- uruchomienie linii, 

- koszty nadzoru i wyłączenia linii, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- badania i pomiary w okresie gwarancji, 

9.2.2.Cena 1 m ułożenia rur ochronnych obejmuje: 

- zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

- wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót,  

- wykonanie wszelkich robót ziemnych nieobjętych wykopami rowów kablowych, 

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- wykonanie podłoża pod rury, 

- montaż i ułożenie elementów rur wraz z połączeniem w rowach kablowych z podsypką piaskową i na 

słupach, 

- wyregulowanie ułożenia rur,  

- zasypanie wykopów z zagęszczaniem, 

- rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe,  

- koszty nadzorów, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

9.2.3.Cena 1 szt. montażu słupa oświetlenia obejmuje: 

- zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

- wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

- wykonanie wykopów, 

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie fundamentu pod słup, 

- wykonanie ochrony antykorozyjnej, 

- zamontowanie słupa na fundamencie, 

- montaż osprzętu na słupie, tj. wysięgników, tabliczek, przewodów itp.,  

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,  

- podłączenie zasilania, 

- zasypanie fundamentów z zagęszczaniem i roboty wykończeniowe, 

- rozplantowanie nadmiaru gruntu, 

- koszty nadzoru i wyłączenia linii, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 

- badania i pomiary w okresie gwarancji, 

9.2.4.Cena 1 szt. Montażu oprawy oświetlenia obejmuje: 

- zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów,  

- wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót ,  

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- zamocowanie oprawy, 

- wprowadzenie przewodów i ich podłączenie, 

- zamontowanie źródła światła i pozostałego wyposażenia, 

- uruchomienie oprawy, 

- pomiar natężenia oświetlenia, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 

- badania i pomiary w okresie gwarancji, 

9.2.5.Cena 1 szt montażu uziomu obejmuje: 

- zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

- wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

- wykonanie wykopów, 
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- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podłoża, 

- przygotowanie i montaż wszystkich elementów uziomu, 

- zasypanie wykopów z zagęszczaniem, 

- rozplantowanie nadmiaru gruntu, 

- koszty nadzoru i wyłączenia linii, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

- badania i pomiary w okresie gwarancji, 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.NORMY 
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 

PN-68/B-06O50 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 

odbiorze 

PN-88/B-06250   Beton zwykły 

PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu 

PN-85/B-23010   Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 1993-1-1:2006       Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły  

                                            dla budynków 

PN-EN 1993-1-8:2006       Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie 

węzłów 

PN-EN 1993-1-10:2007     Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-10: Dobór stali ze   

                                           względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową 

PN-EN 1993-1-4:2007       Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły ogólne --  

                                            Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 

PN-EN 1993-1-5:2008       Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice 

PN-EN 1993-1-11:2008     Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-11: Konstrukcje  

                                            cięgnowe 

PN-EN 1993-1-7:2008       Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-7: Konstrukcje 

płytowe 

PN-EN 1993-1-6:2009       Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i  

                                           stateczność konstrukcji powłokowych 

PN-EN 1993-1-12:2008    Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły 

dodatkowe  

                                           rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości 

do   

                                           S 700 włącznie                                         

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-SO/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-76/E-02032  Oświetlenie dróg publicznych 

PN-E-O5100-l:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

PN-83/E-06305   Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

PN-EN2002/6059 8-2-3 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne, szczegółowe drogowe i   uliczne, 

PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania 

PN-92/O-79100  Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i 

badania 

BN-80/6112-28   Kit miniowy 

BN-68/6353-03  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego 

BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
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PN-B-11111/96   Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir t pospółka 

PN-B-U113/96   Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-83/883 6-02  Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

BN-83/8971-06   Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 

BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 

 

10.2.INNE DOKUMENTY 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 

10,04.1972 r.) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 

1973r. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.4990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 

26.11.4990 i\) 

Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

512 

 

D-07.08.04  EKRANY   NA   SŁUPACH  Z   PANELAMI     

DŹWIĘKOCHŁONNYMI 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową akustycznych ekranów na słupach z panelami 

dźwiękochłonnymi przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

ekranów na słupach z panelami dźwiękochłonnymi. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1.  Ekran akustyczny - naturalna lub sztuczna przeszkoda na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku od 

źródła do odbiorcy, powodująca zmniejszenie jego poziomu. 

 W szczególności, ekrany akustyczne w formie parkanów, murów i tym podobnych konstrukcji 

stosowane są do ochrony ludzi i obiektów przed nadmiernym hałasem. 

1.4.2. Ekran akustyczny dźwiękochłonny - ekran, którego powierzchnia zwrócona w kierunku źródła hałasu 

ma właściwości dźwiękochłonne. 

1.4.3. Panel dźwiękochłonny (stosowana także nazwa dźwiękochłonno-izolacyjny) - segment w formie 

kasetonu z materiału sztywnego (blacha, tworzywo) perforowanego lub bez perforacji, wypełnionego 

materiałem mającym właściwości silnie dźwiękochłonne. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. BETON I JEGO SKŁADNIKI 
Posadowienie z pali żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-EN 206 [1]. Do betonu powinien 

być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-EN 197-1 [3]. 

 Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 

łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1 [4]. 

 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [5]. 

 Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 206 [1]. 

Do wykonania pali żelbetowych i belek podwalinowych  do ekranów projektowanych zastosować beton 

C30/37 (B 37). W przypadku belek podwalinowych należy również uwzględnić  klasę ekspozycji betnu XF3, 

nasiąkliwość ≤5%, mrozoodporność F150. 

Belki podwaninowe należy przywieźć na budowę jako prefabrykaty wykonane z betonu C30/37 o wymiarach 

4,0x0,5x0,16m. 

2.3. STAL ZBROJENIOWA 
 Stal zbrojeniowa do posadowienia pali powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 

[6] i dokumentacji projektowej. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10025-1:2007 , 

PN-EN 10025-2:2007 [7]. 

 Do zbrojenia słupów ekranów projektowanych należy stosować stal AII., dla belek podwalinowych 

AIII, A0.   

2.4. PANEL ZIELONA ŚCIANA 
Panel  ekranu akustycznego typu Zielona Ściana o grubości minimum 0,135m:  

rdzeń:  

 modyfikowana wełna mineralna o podwójnej gęstości (średnia gęstość 130 kg/m³) 

 płyta kompozytowa wiórowo-cementowa o gęstości powyżej 1300 kg/m³  

rama:  
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 kształtowniki zimnogięte ze stali budowlanej, cynkowane na gorąco zgodnie z normą PN-EN ISO 

1461:2000  

 siatka stalowa:  

 z prętów stalowych ze stali budowlanej, żebrowanych o średnicy 8 mm, o oczkach 200x200 mm, 

cynkowana na gorąco zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2000 [11]  

siatka ochronna:  

 rdzeń panelu jest osłonięty jedna siatką polietylenową PE odporną na UV 

Do łączenia wszystkich elementów metalowych stosuje się wkręty stalowe, samowiercące, ocynkowane z 

łbem walcowo-wypukłym z wycięciem krzyżowym typ ECC wg PN-EN ISO 3269:2004 [8] oraz aluminiowe 

nity zrywalne wg PN-EN ISO 15978:2003 [9].  

 Parametry techniczne ekranu typu „Zielona ściana”: 

- dźwiękochłonność – kategoria A4 - DLα >14 dB, 

- redukcja hałasu – kategoria B3 – DLR >30 dB 

Minimalne parametry techniczne wg CEN-Norm, EN 1793-2 dla DLα >11 dB, DLR >24 dB. 

2.5. PANEL PRZEŹROCZYSTY 
Wypełnienie z płyt akrylowych przeźroczystych, bezbarwnych, zbrojonych wkładkami 

poliamidowymi w kolorze czarnym. Zastosowany materiał wypełniający musi posiadać aktualną Aprobatę 

Techniczną wydaną przez IBDiM. 

Wymagane parametry techniczne: 

 grubość płyt   15 mm 

 wytrzymałość na zginanie wg DIN 53452   98 N/mm
2
, 

 wytrzymałość na rozciąganie   70 N/mm
2
, 

 moduł sprężystości wg DIN 53457  3300 N/mm
2
,  

 wytrzymałość udarnościowa wg DIN 53453  12 KJ/m
2
 

 przepuszczalność światła  92 % 

 temperatura mięknienia   90C, 

 tłumienie dźwięku   25dB 

Materiał wypełniający musi spełniać również następujące wymagania ogólne: 

 możliwość wymiany, 

 trwałość minimum 20 lat, 

 brak odblasku, 

 estetyczny wygląd, 

 odporność na działanie promieni UV, 

 odporność na działanie gradobicia, 

 odporność nas działanie roztworów soli, 

 łatwość czyszczenia. 

Wytrzymałościowo materiały wypełniające muszą być zdolne do przeniesienia obciążenia parciem 

wiatru zgodnie z normą PN-77/B-02011 [12] oraz powinny być odporne na uderzenia w zakresie temperatur 

od -40 do +60C. 

Odporność ogniowa: płyta nie może się zapalić, dopuszczalne pęcznieniem w strefie działania 

płomieni.  

Płyty powinny być dostarczone w pakietach opatrzonych informacją o uzyskanej aprobacie oraz 

nazwą i adresem producenta i datą produkcji, a także oznaczeniami typu i odmiany, określeniem koloru i 

wymiarów nominalnych. 

Wszystkie elementy zabezpieczeń należy wykonać ściśle wg rysunków Dokumentacji Projektowej. 

2.6. MATERIAŁY IZOLACYJNE 
 Do wykonania izolacji należy użyć farby podkładowej, nawierzchniowej oraz wykonać metalizację 

natryskową. Uzyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA EKRANÓW   
- Palownica do pali żelbetowych prefebrykowanych  lub wiertnica. 

- Koparka do wykonywania robót ziemnych  

- Żuraw samochodowy o udźwigu  min. 0,5 Mg 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
4.2.1. Panele akustyczne „Zielona Ściana”, są pakowane w pakiety. Pakiety można przewozić dowolnymi 

środkami transportowymi . Załadunek i rozładunek pakietów może być wykonany za pomocą dźwigu lub 

wózka widłowego. Panele podczas transportu należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, a 

umieszczone na środku transportowym powinny być trwale unieruchomione. 

 Na każdym pakiecie należy umieścić etykietę zawierającą następujące dane: 

  - nazwę i adres producenta, 

  - nazwę wyrobu, 

  - datę produkcji, 

  - informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną  

4.2.2. Panele przeźroczyste powinny być przewożone środkami transportu zalecanymi przez producenta 

zastosowanych materiałów, z zachowaniem zasad prawidłowego załadowania, zabezpieczającego przed 

możliwościami uszkodzeń w czasie transportu oraz w czasie prac przeładunkowych. Należy zwrócić 

szczególną uwagę, aby nie porysować płyt wypełniających. Płyty należy transportować oraz magazynować w 

pozycji pionowej. 

4.2.3 Kształtowniki i inne elementy stalowe można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w 

wiązkach (powiązanych drutem lub taśmą stalową), w warunkach zabezpieczających przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniem powłok metalizacyjnych. 

4.2.4. Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Transport cementu 

 Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10]. 

4.2.6. Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

ją przed korozją i uszkodzeniami. 

4.2.7. Transport elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

4.2.8. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-EN 206 [1] i 

STWiORB. 

4.2.9. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed 

korozją.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Roboty przygotowawcze należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-

01.00.00 „Roboty przygotowawcze” pkt 5. 

5.3. WYKONANIE FUNDAMENTÓW 
5.3.1. Pale pod słupy ekranów projektowanych 

 Pod słupy ekranów projektowanych „nowych” należy wykonać pale z betonu klasy C30/37 wg PN-

EN 206-1. Pale o średnicy Ø700mm należy wykonać typu „szklanka” z otworem o wymiarach 300x500mm, w 

którym następnie montuje się słup stalowy. 

5.3.2. Sposób wykonania fundamentów palowych 

 Wykonanie pali polega na wykonaniu otworu wiertłem o średnicy Ø700 (dla ekranów 

projektowanych) na głębokość 4000mm licząc od rzędnej góry pala/głowicy. Po wykonaniu otworu należy 

montować zbrojenie pala. Po zakończeniu prac zbrojarskich należy wykonać betonowanie pala betonem.  

5.4. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
5.4.1. Montaż elementów stalowych (słupy typu „szklanka”) 

 Po wykonaniu pali pod słup należy wykonać warstwę profilujacą zaprawą niskoskurczową a 

następnie osadzić słup. Przestrzeń między słupem a palem wypełnić betonem.   
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5.5. MONTAŻ PODWALIN, PANELI, PRZEJŚĆ EWAKUACYJNYCH 
 Po wykonaniu słupów należy każdorazowo zamontować belki podwalinowe, a nastepnie panele 

ekranów do uzyskania wysokości wynikającej z projektu. 

Przejścia ewakuacyjne przez ekrany akustyczne poza drogę stanowią drzwi ewakuacyjne zlokalizowane w 

ekranach akustycznych w odległościach nie większych niż 100m. Projektowane drzwi ewakuacyjne o 

wysokości 2,00m i szerokości 1,00m stanowią rozwiązania systemowe. Przejścia ewakuacyjne powinny być 

zaopatrzone w środki zapewniające utrzymanie pełnej skuteczności akustycznej ekranu. Drzwi powinny być 

zaopatrzone w mechanizmy samozamykające oraz uszczelnienie zapobiegające przedostawaniu się dźwięków 

szparami na drugą stronę ekranu. Wszystkie zawiasy, mechanizmy zamykające i zasuwy powinny być 

zaprojektowane z uwzględnieniem zasad minimum utrzymania i niezawodności operacyjnej w 

niesprzyjających warunkach pogodowych. Drzwi pomyślane jako środki ewakuacji powinny otwierać się na 

zewnątrz za pomocą prostych zasuw lub klamek, niezawodnych w przypadku paniki. Lokalizacja środków 

ewakuacji powinna być wskazana czytelnie za pomocą znaków. 

5.6. IZOLACJA 
 Elementy betonowe (słupy) należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez: 

- pokrycie farbą podkładową + nawierzchniową: grubość powłoki 35µm +30µm =65µm, 

- metalizacja natryskowa metodą łukową: grubość powłoki 120µm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. KONTROLA WYKONANIA ELEMENTÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH TYPU „ZIELONA 

ŚCIANA” 
 Materiały dźwiękochłonne i panele dźwiękochłonne powinny być sprawdzone w zakresie wymagań 

przewidzianych w punkcie 2. 

Kontrola wykonania ekranów akustycznych polega na ocenie zgodności użytych materiałów z 

postanowieniami Dokumentacji Projektowej  oraz niniejszej STWiORB oraz na prawidłowości wykonania 

ekranów akustycznych zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Lp. Właściwości Jedn. Wymaganie Metoda badania 

wegług 

1 2 3 4 5 

1 Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe panela Zielona 

Ściana: 

- długość 

- wysokość 

- grubość 

- przekątna 

 
mm 

mm 

mm 

mm 

 
±5 

±2 

±5 

±6 

 

średnia z 

dwukrotnego 

pomiaru taśmą 

stalową 

2 Dopuszczalne odchyłki kształtu: 

- odchylenie krawędzi 

podłużnych i poprzecznych w 

linii prostej 

- odchylenie krawędzi 

powierzchni licowych od kąta 

prostego 

- odchylenie powierzchni 

licowych od płaszczyzny 

 
mm/mm 

mm 

mm 

 

 
1/1000 

≤ 2 

≤ 3 

jak w lp. 1 

3 Izolacyjność akustyczna DRw dB  24 PN-EN ISO 10140-

1:2011, PN-EN ISO 

10140-2:2011, PN-

EN ISO 10140-

3:2011, PN-EN ISO 

10140-4:2011, PN-

EN ISO 10140-

5:2011 

4 Jednoliczbowy wskaźnik oceny 

pochłanialności dźwięku DLa  

-dla paneli typu 1 , odmiany I 

 

dB 

 

11-14 

PN-EN 1793-

1:2001 
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5 odporność na uderzenia 

kamieniami 

 spełniona procedura ibdim nr 

tm–akust-02/03, wg 

pn-en 1794-

01:2002 

6.3. KONTROLA WYKONANIA ELEMENTÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH Z PŁYT 

PRZEŹROCZYSTYCH 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów 

z wymaganiami niniejszej ST, a w szczególności: 

1) Aprobaty Techniczne zastosowanych materiałów, 

2) wygląd zewnętrzny 

a) płyty wypełniające – płyta powinna mieć gładką, niezwichrowaną powierzchnię bez rys, 

zadrapań, wypukłości lub wklęśnięć, a jej krawędzie powinny być równe, 

3) właściwości geometryczne 

a) płyty wypełniające – właściwości geometryczne płyt (szerokość, wysokość i grubość) 

powinny odpowiadać wymiarom nominalnym z dopuszczalnymi odchyłkami określonymi w Aprobacie 

Technicznej; pomiar szerokości i wysokości należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego z dokładnością 

do 1,0 mm, a pomiar grubości za pomocą suwmiarki z noniuszem z dokładnością do 0,1 mm. 

W czasie montażu kontroli podlega sprawdzenie poprawności wykonanych robót z założeniami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST. Szczególną uwagę należy zwrócić na usytuowanie 

geometryczne elementów stalowych (prostoliniowość, równoległość i prostopadłość położenia osi elementów, 

pionowość itd.) oraz prawidłowe zamocowanie płyt wypełniających. 

Sprawdzenie usytuowania geometrycznego elementów stalowych należy powtórzyć po zakończeniu 

robót, w celu wyeliminowania ewentualnych usterek powstałych w czasie montażu. 

6.4. KONTROLA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO 
 Kontrola wykonanai zabezpieczenia antykorozyjnego polega na sprawdzeniu materiałow użytych  

jako izolacja zgodnych z dokumentacja projektowaną oraz na wizualnej ocenie pokrycia elementów 

betonowych powłoką izolacyjną.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką rozliczeniową, obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) dla ekranu akustycznego. 

Na jednostkę rozliczeniową składa się:  

- m
2
 (metr kwadratowy) dla ekranu akustycznego – wypełnienie z elem. przeźroczystych, zielona śiana, 

betonowych,  izolacji 

- m (metr) wykonanego i odebranego pala o długości i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej i 

niniejszej specyfikacji, 

- t (tona) dla konstrukcji stalowych ekranów (słupy), 

- szt. (sztuka) dla zalania kielich w fundamencie słupa (pale). 

 Wykonanie pali (fundamentów) określamy w metrach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m ekranu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót i zabezpieczenie robót, 

 dostarczenie materiałów na miejsce budowy, 

 wykonanie otworów wiertnicą pod pale o średnicy Ø700mm, 

 osadzenie zbrojenia w otworach, 

 roboty betonowe zalanie zbrojenia, 

 osadzenie słupów w fundamentach typu „szklanka”, 

 montaż belek podwalinowych, 
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 montaż ekranów, wraz z wykonaniem wyjść ewakuacyjnych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1. PN-EN-206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

  3. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

  4. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu 

  5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

6. PN-H 93215:1982 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 

7. PN-EN 10025-1:2007 

PN-EN 10025-2:2007 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 

Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych niestopowych 

8. PN-EN ISO 3269:2004 Części złączne -- Kontrola odbiorcza 

9. PN-EN ISO 15978:2005 Nity jednostronne z trzpieniem otwartym z rdzeniem 

ciągniętym zrywanym i z łbem wpuszczanym - AIA/St 

10. BN-88/6731-08 Cemant. transport i przechowywanie 

11. PN-EN ISO 1461:2009 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą 

zanurzeniową -- Wymagania i metody badań  

 

1. Katalog przeciwhałasowych ekranów ekranów urbanistycznych, ITB, 1990. 
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D-08.01.01B  USTAWIENIE  KRAWĘŻNIKÓW  

BETONOWYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z 

wykonaniem ław przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników betonowych typu ulicznego na ławach betonowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących 

się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania 

granicy rzeczywistej lub wizualnej,            b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi 

krawężnikami, c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 

odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

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

STWiORB. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek do zapraw, 

 cement do zapraw, 

 wodę, 

 materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

 Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

krawężnik może być produkowany: 

 z jednego rodzaju betonu, 

 z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 

całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 

minimalną grubość 4 mm), 

skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 

deklarowanymi przez producenta, 

krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 

wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 

1000 mm, 

powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 

płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 

ryglowanie (przykłady w zał. 1), 

krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2), 

rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3): 
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uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 

drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza). 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]  do stosowania w 

warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych od-

chyłek od wymiarów nomi-

nalnych, z dokładnością do 

milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 

płaskości i prostoliniowości, dla 

długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

C  

± 1,5 mm 

± 2,0 mm 

± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m
2
, przy 

czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2
 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 

(Klasa wytrzymałości ustalona 

w dokumentacji projektowej 

lub przez Inżyniera) 

F Klasa 

wytrz. 

1 

2 

3 

Charakterystyczna 

wytrzymałość, MPa 

3,5 

5,0 

6,0 

Każdy pojedynczy 

wynik, MPa 

> 2,8 

> 4,0 

> 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 

normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (Klasa odporności ustalona w 

dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera) 

 Klasa 

odpor- 

ności 

szerokiej 

ściernej, wg zał. 

G normy – 

badanie 

podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 

   1 

3 

4 

Nie określa się 

≤ 23 mm 

≤ 20 mm 

Nie określa się 

≤ 20000 mm
3
/5000 mm

2 

≤ 18000 mm
3
/5000 mm

2
 

2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 

I jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana 

i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 

jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 

poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną jej 

wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 

przyrządem do badania tarcia), 

trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych 

warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez 

cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego 

utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte 

kruszywo podlegające intensyw-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 

nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 

dwuwarstwowych 

ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien określić rodzaj tekstury, 

tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 
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przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 

warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 

zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 

odbiorcę, 

różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 

warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 

(np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 

krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5]. 

2.2.3.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2.4. MATERIAŁY DO ZAPRAW 
 Do zaprawy cementowo-piaskowej stosować materiały: 

 mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-

EN 13043:2004   [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004  [11]. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

MATERIAŁY NA ŁAWY 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206 

[4], 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. 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. 

4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
   Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W 

przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 wykonanie ławy, 

 ustawienie krawężników, 

 wypełnienie spoin, 

 roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. WYKONANIE ŁAWY 
5.4.1. Koryto pod ławę 

 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, 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. 

5.4.2. Ława betonowa 

 Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. 

 Ławę betonową 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-63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 

wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.5. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 
5.5.1. 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. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Krawężniki należy bezpośrednio układać na ławie betonowej zgodnie z dokumentacją projektową.  

5.5.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.  

5.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

w pkcie 2 (tablicy 1), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 

właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 

5.4.1. 

6.3.2. 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, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 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, 

 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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, 
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 wykonanie ławy, 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00  „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 

 ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 

projektowej i STWiORB, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. NORMY 
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

4. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

5. PN-EN 1340:2004  i 

PN-EN 1340:2004/AC 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

11. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.3. INNE DOKUMENTY 
13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987 
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D-08.01.02A  USTAWIENIE  KRAWĘŻNIKÓW  

KAMIENNYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych wraz z wykonaniem ław przy 

budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników kamiennych typu ulicznego na ławach betonowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Krawężnik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie stosowany jako 

obramowanie drogi, chodnika, ścieżki. 

1.4.2. Powierzchnia z drobną fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy 

maksimum do 0,5 mm pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami. 

1.4.3. Powierzchnia z grubą fakturą - powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy  pomiędzy 

wypukłościami a wklęsłościami większej od 2 mm. 

1.4.4. Wymiar nominalny – każdy wymiar krawężnika, według specyfikacji. 

1.4.5.  Powierzchnia ciosana – powierzchnia nieobrobiona, taka jak po rozłupaniu. 

1.4.6. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane z 

zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

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

STWiORB. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

 krawężniki kamienne, 

 piasek do zapraw, 

 cement do zapraw, 

 wodę, 

 materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki kamienne 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

jeśli nie ustalono inaczej, krawężniki powinny być dostarczane o długości 1 m, 

w przypadku krawężników łukowych długość jest dłuższym wymiarem; minimalna długość krawężników 

łukowych powinna wynosić 50 cm, długość maksymalną określa producent; krawężniki łukowe powinny być 

identyfikowane za pośrednictwem promienia powierzchni pionowej; długość całkowitą kilku krawężników 

łukowych należy mierzyć bez uwzględnienia spoin na krawędziach wspólnych powierzchni widocznych; 

końce krawężników łukowych powinny być zaokrąglone, 

ostre krawędzie krawężników mogą mieć fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie 

przekraczających 2 mm; wymiary większych faz, zaokrąglonych naroży lub skosów, jeśli są stosowane, 

powinny być określone przez dostawcę lub zamawiającego, 

rozróżnia się różne kształty krawężników, np. prostokątne, skośne, podcięte, z fazą, zaokrąglone itp., 

rozróżnia się dwa typy krawężników: 

 uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
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 drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. 

jezdni i pobocza), 

 na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów montażowych, 

 rozróżnia się różne klasy odnoszące się do określonych właściwości wyrobu, które ustala 

dokumentacja projektowa lub Inżynier. 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 [5] w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwaga: Klasy 

poszczególnych parametrów powinny być ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera) 

Lp. Cecha Norma Wymagania 

1 Dopuszczalne odchyłki, w mm 

a) całkowitej szerokości i wysokości 

PN-EN 1343, 

zał. A [5] Szerokość 
Wysokość 

Klasa 1 Klasa 2 

 pomiędzy dwoma powierzchniami 

ciosanymi 

 ± 10 ± 30 ± 20 

 pomiędzy powierzchnią obrabianą i 

ciosaną 

 ± 5 ± 30 ± 20 

 pomiędzy dwoma powierzchniami 

obrabianymi 

 ± 3 ± 10 ± 10 

 b) na skosach krawężników z fazą, w mm  Klasa 1 Klasa 2 

 powierzchnie piłowane  ± 5 ± 2 

 powierzchnie ciosane  ± 15 ± 15 

 powierzchnie obrabiane  ± 5 ± 5 

 c) powierzchni czołowych krawężników 

prostych, w mm 

 
ciosane obrabiane 

 prostoliniowość krawędzi równoległych 

do powierzchni górnej 

 ± 6 ± 3 

 prostoliniowość krawędzi prostopadłych 

do powierzchni górnej, 3 mm  od góry 

 ± 6 ± 3 

 prostopadłość pomiędzy powierzchniami 

górną  i czołową, gdy tworzą one kąt 

prosty 

 ± 10 ± 7 

 nierówności górnej powierzchni  ± 10 ± 5 

 prostopadłość pomiędzy powierzchnią 

górną i powierzchnią tylną 

 wszystkie krawężniki ± 5 

 d) promień krawężników łukowych z 

powierzchnią ciosaną lub obrabianą, w 

porównaniu z powierzchnią po obróbce 

mechanicznej 

 2% wartości zadeklarowanej 

 e) nierówności (wypukłości i wklęsłości) 

powierzchni czołowej, w mm 

  

 ciosanej 

z grubą fakturą 

z drobną fakturą 

 + 10,     – 15 

+   5,     – 10 

+   3,     –   3 

2 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie, 

przy liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W 

przypadkach szczególnych zastosowań – 

norma dopuszcza inne rodzaje badań) 

PN-EN 12371 

[6] 

Odporne  (≤  20%  zmiany 

wytrzymałości na zginanie) 

3 Wytrzymałość na zginanie, w MPa, 

powinna być zadeklarowana przez 

producenta, przy czym dla zastosowań na: 

PN-EN 12372 

[7], 

PN-EN 1343, 

zał. B [5] 

Zalecone minimalne obciążenie 

niszczące, w kN 

 

  obszarach ruchu pieszego i 

rowerowego 

 3,5 

  obszarach dostępnych dla lekkich 

pojazdów i motocykli i 

sporadycznie dla samochodów; 

wjazd do garaży 

 6,0 
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  terenach spacerowych, placach 

targowych, sporadycznie 

użytkowanych przez pojazdy 

dostawcze i pogotowia 

 9,0 

  obszarach ruchu pieszego często 

używanych przez samochody 

ciężarowe 

 14,0 

  drogach i ulicach, stacjach 

benzynowych 

 25,0 

4 Wygląd PN-EN 1343 [5] 1. Próbka odniesienia powinna 

poka-zywać wygląd gotowego 

wyrobu oraz dawać przybliżone 

pojęcie w odniesieniu do barwy, 

wzoru uży-lenia, struktury i 

wykończenia powierzchni  

2. Nasiąkliwość (w % masy), 

badana wg PN-EN 13755 [9], 

powinna być zadeklarowana przez 

producenta (np. 0,5÷3,0%)  

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 

12407 [8], powinien być 

dostarczony przez producenta  

4. Chemiczna obróbka 

powierzchni – stwierdzenie 

producenta/dostawcy czy wyrób 

był jej poddany i jaki był rodzaj 

obróbki 

 

2.2.3.3. Przechowywanie krawężników 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, 

odmian i wielkości. 

 Krawężniki uliczne typu „A” należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkładkach 

drewnianych. 

 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu 

drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie 

powinna przekraczać 1,2 m. 

 Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek drewnianych, przy 

czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m. 

2.2.4. Materiały do zapraw 

 Stosować następujące materiały: 

b) do zapraw 

mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [10], 

cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 

1008:2004 [11]. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w 

miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego 

przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. 

Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). 

2.2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-

EN 206:2014-04 [4],  

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 

 Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom 

STWiORB D-05.03.04a [2]. 
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3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. TRANSPORT KRAWĘŻNIKÓW 
  Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku 

jazdy środka transportowego. 

  Krawężnik uliczny  może być przewożony tylko w jednej warstwie. 

  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do 

transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych 

przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 

 Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 

środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa 

się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do 

siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą 

zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 wykonanie ławy, 

 ustawienie krawężników, 

 wypełnienie spoin, 

 roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 

Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. WYKONANIE ŁAWY 
5.4.1. Koryto pod ławę 

 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, 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. 

5.4.2. Ława betonowa 
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 Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. 

 Ławę betonową 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-EN 206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.5. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH 
5.5.1. 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. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników wykonuje się  bezpośrednio na ławie betonowej zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5.5.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.  

5.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 

należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

w pkcie 2 (tablicy 1), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników kamiennych powinny obejmować 

właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 

5.4.1. 

6.3.2. 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. 
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 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, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 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, 

 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  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, 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00  „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 

 ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 

projektowej i STWiORB, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. NORMY 
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

4. PN-EN 206:2014-

04 

Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

5. PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań 

6. PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności 

7. PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

pod działaniem siły skupionej 

8. PN-EN 12407:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne 

9. PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy 

ciśnieniu atmosferycznym 

10. PN-EN 13043:2004   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu. 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

12. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność 

10.3. INNE DOKUMENTY 
 

13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987 
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D-08.03.01  BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy budowie 

inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

 żwir lub piasek do wykonania ław, 

 cement wg PN-B-197-1 [7], 

 piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003  [3]. 

2.3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE - KLASYFIKACJA 
 Obrzeże powinno być gatunku 1. 

2.4. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE 
2.4.1. 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 

 Ow 100 8 30 3 

  

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 
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b,   h  3 

  

2.4.3. 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. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających  pozostałe  powierzchnie:   

  liczba, max 2 

  długość, mm, max 20 

  głębokość, mm, max 6 

  

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

 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. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. MATERIAŁY NA ŁAWĘ I DO ZAPRAWY 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 

wymaganiom PN-EN 13043:2004 [6]. 

 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

STWiORB D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO USTAWIANIA OBRZEŻY 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. TRANSPORT OBRZEŻY BETONOWYCH 
 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. 

4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 
 Transport pozostałych materiałów podano w STWiORB D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE KORYTA 
 Koryto pod podsypkę (ławę) 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. 

5.3. ŁAWA 
 Obrzeże należy osadzić na ławie betonowej z betonu C12/15 wykonywanej na mokro. 
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5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH 
 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. 

 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:199  [4]. 

 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. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

 ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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: 

 wykonane koryto, 

 wykonana ława. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 wykonanie ławy, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-EN 

13139:2003 

Kruszywa do zaprawy. 

4. PN-EN 991:199   Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 

kruszywowego o otwartej strukturze 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 

6. PN-EN 

13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

7. PN-B-197-1 Cement . Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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D-08.05.01  ŚCIEKI  Z  PREFABRYKOWANYCH  ELEMENTÓW     

BETONOWYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów 

betonowych przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 wodościeków trójkątnych przy jezdni, umocnienie z elementów prefabrykowanych układane na ławie 

betonowej C12/15, 

 wodościeków korytkowych w dnie rowów, umocnienie z elementów prefabrykowanych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z 

nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z 

nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp. 

1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub 

naturalnych. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. BETON NA ŁAWĘ 
 Beton na ławę pod ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Powinien to być beton 

klasy C12/15. 

2.4. KRUSZYWO DO BETONU 
 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010   [4]. 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. CEMENT 
 Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-197-

1 [5]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

2.6. WODA 
 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6]. 

2.7. PIASEK 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003 

[3]. 

2.8. PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE ŚCIEKU 
 Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przy krawędzi jezdni oraz w 

dnie rowu, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 

 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-EN 206:2014-04  [2], klasy co najmniej 

25. 

 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 

 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
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 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-EN 206:2014-04 [2] dla przyjętej klasy 

betonu. 

 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 

 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 

elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

 na długości  10 mm, 

 na wysokości i szerokości    3 mm. 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i 

dobrze odwodnionym. 

2.9. MASA ZALEWOWA 
 Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom 

BN-74/6771-04 [8]. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg 

BN-88/6731-08 [7]. 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z 

dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod 

ławę. 

5.3. WYKOP POD ŁAWĘ 
 Wykop pod  ławę dla ścieku należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [1].  

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 

dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien 

wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.4. WYKONANIE ŁAW 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 

5.4.1. Ława betonowa 

 Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową–

C12/15. 

 Wykonanie ławy betonowej podano w STWiORB D-08.01.01b „Ustawienie krawężników 

betonowych”. 

5.5. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW 
 Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz z postanowieniami według  STWiORB D-08.01.01b „Ustawienie krawężników betonowych”. 

5.6. WYKONANIE ŚCIEKU Z PREFABRYKATÓW 
 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych należy umieszczać bezpośtednio na ławie 

betonowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 

 Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny 

prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną 

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować 

wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 

 wykop pod ławę, 

 gotową ławę, 

 wykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

 Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie 

podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 

5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 

 linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde 100 m 

ławy, 

 niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na 

każde 100 m ławy, 

 wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, 

przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 wysokości (grubości) ławy  10% wysokości projektowanej, 

 szerokości górnej powierzchni ławy  10% szerokości projektowanej, 

 równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną 

czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 

 niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m 

wykonanego ścieku, 

 równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a 

łatą czterometrową, 

 wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 

ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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: 

 wykop pod ławę, 

 wykonana ława. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopu pod ławy, 

 wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 

 wykonanie ławy, 

 ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 

 zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-EN 206:2014-

04 

Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-EN 

12620+A1:2010 

Kruszywa do betonu 

5. PN-B-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

  6. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

11. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. INNE DOKUMENTY 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987. 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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D-08.05.03  ŚCIEKI  Z  KOSTKI  KAMIENNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z kostki kamiennej przy budowie 

inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wodościeków naskarpowych na podbudowie betonowej C12/15 gr 10 cm. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. KOSTKA KAMIENNA 
 Kostka kamienna nieregularna i rzędowa, stosowana do wykonania ścieków powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to być kostka klasy I, gatunku 1. Kształt, wymiary i dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe dla kostki nieregularnej i rzędowej podano w STWiORB D-05.03.01 „Nawierzchnia z 

kostki kamiennej”. 

 Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej klasy I, są następujące: 

 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niż 160 MPa, 

 ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niż 0,2 cm, 

 wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż 12, 

 nasiąkliwość wodą, nie więcej niż 0,5%. 

 Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Kostkę rzędową należy ustawiać w stosach. 

Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ŚCIEKU 
 Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 

 ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Wymagania dotyczące transportu składników betonu podano w STWiORB D-08.01.01b „Ustawienie 

krawężników betonowych”, a transportu kostki w STWiORB D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

5.3. WYKONANIE WYKOPU I PODBUDOWY 
 Wykonanie wykopu pod podbudowę, podbudowy dla ścieku naskarpowego powinno być zgodne z 

dokumentacją projektową. 
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5.4. WYKONANIE ŚCIEKU Z KOSTKI KAMIENNEJ 
 Ogólne wymagania dotyczące układania kostki kamiennej podano w STWiORB D-05.03.01 

„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

 Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Ściek z kostki kamiennej należy ułożyć bezpośrednio na podbudowie betonowej. 

 Ściek z kostki kamiennej należy ułożyć z zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowej 

niwelety ścieku. Szerokość spoin między poszczególnymi kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Ułożoną 

kostkę należy ubić przy pomocy ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Kostki pęknięte należy wymienić na 

całe. 

 Wypełnienie spoin należy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi w STWiORB D-05.03.01 

„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do wykonania ścieku z kostki kamiennej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania kostki powinny być wykonane w zakresie i z częstotliwością wg STWiORB D-05.03.01 

„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku z kostki kamiennej powinny 

obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w przepisach  podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 6.3.1. Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z kostki granitowej należy sprawdzać: 

 wykop pod podbudowę, 

 gotową podbudowę, 

 wykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod podbudowę 

 Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie 

podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 

5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania podbudowy 

 Przy wykonywaniu podbudowy, badaniu podlegają: 

 linia podbudowy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde 100 

m podbudowy, 

 niweleta górnej powierzchni podbudowy, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm 

na każde 100 m podbudowy, 

 wymiary i równość podbudowy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

podbudowy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 wysokości (grubości) podbudowy   10% wysokości projektowanej, 

 szerokości górnej powierzchni podbudowy   10% szerokości projektowanej, 

 równości górnej powierzchni podbudowy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią podbudowy a 

przyłożoną czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 

 niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m 

wykonanego ścieku, 

 równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a 

łatą czterometrową, 

 wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 

ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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: 

 wykop pod podbudowę, 

 wykonana podbudowa. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m ścieku z kostki kamiennej obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopu pod podbudowę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie podbudowy, 

 pielęgnację betonu i ew. rozbiórkę szalunku, 

 wypełnienie spoin, 

 ułożenie ścieku z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin i pielęgnacją ścieku, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMA 
PN-B-11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa 
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D-09.01.01  ZIELEŃ  DROGOWA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej przy budowie 

inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument w 

zakresie realizacji i odbioru robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 

 sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 

 wykonaniem kwietników. 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy: 

- przeprowadzenie przetargu na sprzedaż drewna z wycinki, przy czym ilość, kategoria i cena nie może 

być niższa niż oszacowane przez rzeczoznawcę, 

- przekazanie Inwestorowi protokółu z przeprowadzonego postepowania przetargowego mającego na 

celu uzyskanie oferty z najwyższą ceną, 

- wydanie drewna oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, po uzyskaniu informacji od Inwestora, 

że należność za drewno została zapłacona; jeżeli oferent mimo otrzymania faktury nie zapłaci 

należności w wyznaczonym terminie, drewno zostanie sprzedane oferentowi, który zaoferował drugą 

cenę, jednakże nie niższą niż ustaloną przez rzeczoznawcę, 

- wpłata za drewno musi zostać dokonana przed wystawieniem przez Wykonawcę ostatniej faktury dla 

zadania, 

- koszty związane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy należy ujać w 

cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego, 

- w przypadku, gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny niższe od ceny wynikającej z 

wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub gdy oferent nie zapłacił w wyznaczonym terminie 

należności za drewno, Wykonanwca jest zobowiązany zakupić drewno od Inwestora po cenie 

ustalonej przez rzeczoznawce. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. 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. 
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2.3. 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 fekaliowo-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. MATERIAŁ ROŚLINNY SADZENIOWY 
2.4.1. Drzewa i krzewy 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 

numer normy. 

 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 

być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 

form kulistych, 

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki 

powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 

 Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 

 rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, 

zdrowe i niezwiędnięte, 

 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 

 Niedopuszczalne wady: 

 zwiędnięcie liści i kwiatów, 

 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

 oznaki chorobowe, 

 ślady żerowania szkodników. 

 Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 

 Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej 

bezpośrednio przed sadzeniem. 
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 Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 

wyschnięciem. 

2.5. NASIONA TRAW 
 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6. 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. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. 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 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ 
 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 

też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub 

być w pojemnikach. 

 Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 

przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 

ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

4.3. TRANSPORT ROŚLIN KWIETNIKOWYCH 
 Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych 

i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać 

wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 

 Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i 

wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 

transportowymi, zakrytymi. 

 W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. TRAWNIKI 
5.2.1. 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, 
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- 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 m
2
, 

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m
2
, 

- 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, 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w STWiORB. 

5.2.2. 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. 

 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. 

5.3. DRZEWA I KRZEWY 
5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

- pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, 

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie 

lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 

- nawożeniu, 

- usuwaniu odrostów korzeniowych, 

- poprawianiu misek, 

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  i formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 
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 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 

uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

- sposób wzrostu, 

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

- konstrukcję korony. 

 Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich 

jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

 W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

- cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew 

rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z 

pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad 

chodnikami; 

- cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

- cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym 

systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu 

korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia 

zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 

zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach 

rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie 

gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

- cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu 

powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych 

latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej 

stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 

istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój 

tych drzew. 

 Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w STWiORB powinny być określone 

warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

5.4. KWIETNIKI 
 Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 

 gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest 

jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od  10 do 25 cm, w zależności 

od rodzaju sadzonych kwiatów, 

 ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 

 po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 

 pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. TRAWNIKI 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m
3
), 

- 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 odchwaszczania, 

- 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. 
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6.3. DRZEWA I KRZEWY 
 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 

drzew, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 

jeżeli odbiór jest na jesieni, 

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 

- jakości posadzonego materiału. 

6.4. KWIETNIKI 
 Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 

 zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, 

rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 

 jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z 

zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

 przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu, 

 prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania 

przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 

 Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 

 zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia 

kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, 

 jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 

 przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres 

zimy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest: 

 m
2
 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i 

wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 

 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m

2
 trawnika obejmuje: 
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 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 

 zakładanie trawników, 

 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 Cena wykonania 1 m
2
 kwietnika obejmuje: 

 przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 

 dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 

 zasadzenie materiału roślinnego, 

 pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 

 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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D-10.01.02 MUREK OPOROWY Z DONIC  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem murku 

oporowego  na placu postojowym dla przy budowie inwestycji pod nazwą: ,,Budowa obwodnicy Malni i 

Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

murku z betonowych donic o wymiarach 40x60x25cm wypełnionych humusem i obsadzonych roślinnością. 

Lokalizacja muru oporowego zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 

nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejszą STWiORB, są: 

prefabrykowane donice betonowe 40x60x25cm, 

humus, ziemia urodzajna 

nasadzenia w donicach -irga 

2.3. Betonowe elementy prefabrykowane 
 Kształt i wymiary betonowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-10021 [4]. 

 Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 

o głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie. 

 Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i 

długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być 

więcej niż 5 wyszczerbień. 

 Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne 

rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.  

2.4. Ziemia urodzajna (humus) 
 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 

być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m
2
, 

zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m
2
, 

kwasowość pH   5,5. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania murków z donic 
 Wykonawca przystępujący do wykonania murku oporowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

ew. sprzęt do podwieszania i podciągania, 

zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 

ubijaków ręcznych i mechanicznych, 

ładowarek. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport humusu 

 Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE MURU OPOROWEGO Z DONIC BETONOWYCH 
 Mur oporowy z donic należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Donice należy ustawiac 

jedna na drugiej ( do wysokości 4 donic) z przesunięciem wynoszącym ok. 1/3 szerokości donicy w kierunku 

skarpy. Donice ustawiać równocześnie z wypełnianiem gruntem nasypowym wyspy centralnej, wysokość 

murku rośnie od jednej donicy do czterech w kierunku osi wyspy śrokowej. Pierwsza warstwa donic opiera się 

na ławie betonowej krawężnika opasującego miejsce postojowe. Donice należy wypełnic ziemią urodzajną i 

posadzić zaprojektowaną roślinność.  

5.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA MURKU 
 Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji 

projektowej: 

rzędnych wierzchu ściany    20 mm, 

rzędnych spodu     50 mm, 

w przekroju poprzecznym    20 mm, 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej niż 

10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest: 

- m
2 
(metr kwadratowy) powierzchni lica muru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena 1 m

2 
muru oporowego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie muru oporowego z donic   

wypełnienie donic humusem i zasadzenie roślin ozdobnych, 

roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

 

1. PN-EN 991:1999 

 

Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów 

zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 

2. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

ogólne 

3. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. 

Wymagania i badania. 
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D-10.01.05  ELEMENTY Z BETONU – MIEJSCE WAŻENIA  

POJAZDÓW  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem elementu z 

betonu – miejsca ważenia pojazdów przy budowie inwestycji „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB  
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem elementu betonowego –miejsca do ważenia pojazdów. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB  

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kojca betonowego są: 

 beton, 

 materiały izolacyjne (2x lakier bitumiczny), 

 deskowanie konstrukcji betonowych, 

 stal zbrojeniowa. 

2.3. BETON I JEGO SKŁADNIKI 
2.3.1. Wymagane właściwości betonu 

 Fundament betonowy, należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi 

wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych” [17], z betonu klasy C30/37 

 Beton do konstrukcji betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-EN 206 [1]: 

nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 

przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 

odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12620 

+A1 [5]. 

Grysy 

 Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 

mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.  

 Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu do elementów betonowych. 

  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż: 

- dla grysów granitowych 

- dla grysów bazaltowych i innych 

 

16 

8 

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,2 

5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   %,  

nie więcej niż 

2 

6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody  
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bezpośredniej (wg PN-EN 13043 [12]), %, nie więcej 

niż: 

10 

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

10 

 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [11]) 

nie wywołująca 

zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1% 

11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niż: 5 

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż: 10 

  

 Piasek 

 Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 

kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 

niż: 

0,25 

 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

5 

 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [11]) 

nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 

0,1% 

 

 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

 do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 

 do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 

 do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

Żwir 

 Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12620 [5] dla marki 30 w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. 

 Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-EN 13043 [12] 

ogranicza się do 10 %. 

 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów  

   Lp.               Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, %, 

nie więcej niż: 

12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 

więcej niż: 

5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 
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2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej  

 Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 

mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 

2.3.4. Składowanie kruszywa 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i 

dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

 Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie 

się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami 

za pomocą plandek lub zadaszeń. 

 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 

2.3.5. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać 

wymagania normy PN-EN 197-1 [13]. 

 Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu należy stosować cement 

klasy 32,5 i 42,5. 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 

Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów   

 Lp. Wymagania Marka cementu 

  42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie, po 2 dniach 10 - 

 MPa, nie mniej niż: po 7 dniach 

po 28 dniach 

- 

42,5 

16 

32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-

niej po upływie min. 

koniec wiązania najpóźniej, h 

60 

12 

60 

12 

3 Stałość  objętości,  mm   nie  więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 

5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 

6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 

7 Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających 

twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i 

technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, 

% masy cementu, nie więcej niż 

 

5,0 

 

5,0 

 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość 

określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.3.5.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1 [13]. 

 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a)  dla cementu workowanego 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami), 
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magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy 

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.6. Stal zbrojeniowa 

 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom PN-

H-93215 [15]. 

 Zbrojenie należy wykonać ze stali AII żebrowanej. 

 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera. 

 Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

2.3.7. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [14]. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność 

z podaną normą. 

2.4. Materiały izolacyjne 

  

Antykorozyjne zabezpieczenie stali 2x lakier bitumiczny + oczyszczenie mechaniczne do II stopnia czystości. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kojca betonowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

 sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

 żurawi samochodowych, 

 dźwig ciężki, 

 betoniarek, 

 innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
4.2.1. Transport kruszywa 

 Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport cementu 

 Transport cementu powinien być zgodny z PN-EN 197-1 [13]. 

 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania i zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.2.4. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 206 [1]. 

 Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 

uzyskanej po jej wytworzeniu. 

4.2.5. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 

przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.3. ROBOTY BETONOWE 
5.3.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

 Mieszanka betonowa dla fundamentu betonowego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 

[1]. 

 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

 kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

 zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

 sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206[1]. Nie może 

ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się 

sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych. 

 Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku 

niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. 

 Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-

doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 

 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, 

pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  

 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 

przypadków: 

 zmiana rodzaju składników, 

 zmiana uziarnienia kruszywa, 

 zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej 

ilości wody zarobowej w 1 m
3
 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm

3
. 

 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub 

betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

  2 % dla cementu, wody, dodatków, 

  3 % dla kruszywa. 

 Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być 

większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 

 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 

minuty. 

 Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty 

roboczej) więcej niż  20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0
o
 C wykonywanie mieszanki betonowej 

należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem. 

5.3.2. Wykonanie zbrojenia 

 Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań STWiORB i zgodnie z 

postanowieniem PN-B-06251 [9]. 

 Sprawdzeniu podlegają: 

 średnice użytych prętów, 

 rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w 

innych elementach 0,5 cm, 

 różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż   5 cm, 

 otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

 powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

5.3.3. Betonowanie i pielęgnacja 

 Element z betonu powinien być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz 

powinny odpowiadać wymaganiom: 

 PN-EN 206-1 [1] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 

 PN-EN 206-1 [1] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i 

transportu. 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5
o
 C. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5
o
 C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20
o
 C w chwili jej układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
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 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 

i inną wodą. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008 [14].  

 Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 

 Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić 

po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

5.4. IZOLACJA  
Izolację należy wykonać zgodnie z pkt. 2.4 niniejszej specyfikacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. KONTROLA ROBÓT BETONOWYCH ORAZ ZBROJENIA 
 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, 

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1 [1], zgodnie z tablicą 6. 

 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 

dokumentacją projektową . 

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-EN 206[8] 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

1 Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 

 - czasu wiązania 

 - stałości objętości 

 - obecności grudek 

 

PN-EN 197-1 [13] 

 

bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 

  - składu ziarnowego 

  - kształtu ziarn 

  - zawartość pyłów mineralnych 

  - zawartości zanieczyszczeń 

     obcych 

  - wilgotności 

 

PN-EN 933-1[8] 

PN-EN 933-4[9] 

PN-B-06714-13[7] 

PN-B-06714-12[6] 

PN-EN 1097[10] 

 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

bezpośrednio przed użyciem 

  

1.3. Badanie wody 

 

PN-EN 1008 [14] 

przy rozpoczęciu robót oraz 

w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 

  1.4. Badanie dodatków  

      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77 [16] 

2 Badania mieszanki betonowej 

- urabialności 

- konsystencji 

- zawartości powietrza w      

   mieszance betonowej 

 

PN-EN 206[1] 

 

przy rozpoczęciu robót 

przy proj.recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

przy ustalaniu recepty oraz 2 

razy na zmianę roboczą 

3 Badania betonu 

3.1. Badanie wytrzymałości 

       na ściskanie na próbkach     

 

PN-EN 206 [1] 

przy ustalaniu recepty oraz 

po wykonaniu każdej partii 

betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 

      betonu w konstrukcji 

PN-EN 12504-4[3] 

PN-EN 12504-2[4] 

w przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

  

3.3. Badanie nasiąkliwości 

 

PN-EN 206[1] 

przy ustalaniu recepty,3 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 

niż raz na 5000m
3
 betonu 

  

3.4. Badanie odporności na 

      działanie mrozu 

 

PN-EN 206 [1] 

przy ustalaniu recepty 2 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji, ale nie rzadziej 

niż raz na 5000 m
3
 betonu 

  

3.5. Badanie przepuszczalności 

       wody 

 przy ustalaniu recepty,3 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 
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niż raz na 5000 m
3
 betonu 

6.3. KONTROLA IZOLACJI  
 Izolacja elementu betonowego powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z 

wymaganiami punktu 2.4 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest: 

 m
3
 (metr sześcienny) dla mieszanki z betonu, 

 t (tona) dla zbrojenia, 

 m2 (metr kwadratowy) dla izolacji, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie zbrojenia, 

 wykonanie izolacji . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1m

3
  wykonania fundamentu z betonu obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 wykonanie płyty z betonu, 

 wykonanie zbrojenia, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1. PN-EN 206 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodności. 

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

3. PN-EN 12504-4 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

4. PN-EN 12504-2 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N 

5. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu 

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

7. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 

składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 

9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 

10. PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie nasiąkliwości 

11 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej 

12. PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

13. PN-EN 197-1 Cement-Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
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dotyczące cementów powszechnego użytku 

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

15. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 

10.2. INNE DOKUMENTY 
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 

17.Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 

1990 r. 
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M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE 

M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE 

M.11.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Ogólna Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów, wraz z usunięciem wody z wykopów lub 

zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody. 

Konieczność pompowania wody należy przewidzieć niezależnie od jej poziomu lub obecności 

pokazanej w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia używane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Wykop płytki - wykop o głębokości nie przekraczającej 1 m. 

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

1.4.3. Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Zgodność z Dokumentacją Projektową 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i z zachowaniem wymagań niniejszej STWiORB. 

Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem  

w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inżyniera. 

1.5.2. Wymagania geotechniczne 

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 

a) zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 

b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, 

poziomy wód gruntowych i powierzchniowych z datami ich określenia, okresowe wahania 

poziomu wód gruntowych, 

c) stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, 

zadrzewienie itp.). 

1.5.3. Odkrycia wykopaliskowe 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 

szczątki archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na 

obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

1.5.4. Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej 

a) Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w 

Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 

gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy 

przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 

postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami, 

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku 

należy powiadomić o tym Inżyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania, 

c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 

fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz 

w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać  

i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

1.5.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 

1.5.5.1. Przejęcie punktów pomiarowych 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inżyniera punkty 

stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych. 

1.5.5.2. Zabezpieczenia i ochrona punktów pomiarowych 

Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie 

nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych 

punktów stałych należy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je 

odtworzyć. 

Sposób stabilizacji punktów pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktów winny być zgodne 

z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGiK. 

1.5.5.3. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawędzi wykopów 

Powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub podobnych urządzeniach umocowanych trwale 

poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 

sprawdzone przez Inżyniera i potwierdzone protokolarnie. 

1.5.6. Odwodnienie terenu 

1.5.6.1. Urządzenia odwadniające 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i 

szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. 

Niniejsza STWiORB obejmuje również odpompowanie wód opadowych  z wykopów oraz 

grawitacyjne obniżenie poziomu wód gruntowych 

1.5.6.2. Szkody na terenach sąsiednich 

Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia 

gruntów w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. 

1.5.6.3. Ochrona wykopów przed zalaniem wodą 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 

opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 

umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny być wykonane, w 

razie potrzeby, rowy. 

1.5.7. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty 

te należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Przez pojęcie „obniżonej 

temperatury” należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5°C. 

2. MATERIAŁY 
Materiał przeznaczony do wykonania umocnienia ścian wykopu dobiera Wykonawca 

w sporządzonych we własnym zakresie rysunkach roboczych umocnień wykopu i przedkłada go Inżynierowi 

do akceptacji. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 

odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez Inżyniera. 

Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej 

wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią Specyfikacją. W 

przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają 

bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego 

sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiał z wykopów może być przewożony dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi do 

przewozu mas ziemnych. Grunt należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 

Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez 

Inżyniera lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku 

przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od 

górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m, 

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m. 

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do 

budowy i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 

 objętości mas ziemnych, 
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 odległości transportu, 

 szybkości i pojemności środków transportowych, 

 ukształtowania terenu, 

 wydajności maszyn odspajających grunt, 

 pory roku i warunków atmosferycznych, 

 organizacji robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

W Projekcie organizacji robót winny być zawarte: 

 rysunki robocze ubezpieczenia ścian wykopu w oparciu  

o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, sporządzone w dostosowaniu do 

wymogów odnośnych polskich norm 

 projekt roboczy obniżenia poziomu wód gruntowych  

(w przypadku, gdy poziom ten znajduje się powyżej rzędnej posadowienia spodu fundamentu) 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót  

i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

Duże wykopy ziemne mogą być wykonywane ręcznie do głębokości 2.0 m, natomiast mechanicznie 

do głębokości 4.0 m. 

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 

dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.  

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien zastosować 

środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 

Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. 

W tym celu wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla 

wykopów wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w 

zależności od rodzaju gruntu. 

Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

5.1.1. Odwodnienie wykopu 

Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów posadowionych poniżej 

zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć poziom wody gruntowej przez: 

 wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzienek rozmieszczonych 

poza obrysem fundamentu, 

 zastosowanie igłofiltrów. 

Wodę z opadów atmosferycznych należy usunąć z wykopów poprzez odpompowanie. 

5.2. WYMIARY WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH 
Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów 

budowli w planie, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz od konieczności i 

możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. 

5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

 w wymiarach w planie: ±10 cm 

 dla rzędnych dna: ±5 cm. 

5.3. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPÓW PRZEZ ROZPARCIE 
5.3.1. Podparcie lub rozparcie ścian wykopów (umocnienie ścian wykopu) 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

a) górne krawędzie ścian umocnień wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren, 

b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 

przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 

d) w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach max co 30 m. 
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e) w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyższy od poziomu spodu fundamentu, 

umocnienie ścian wykopu musi być szczelne 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 

niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 

5.3.2. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej 

usunięcia lub, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza 

możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu lub, gdy przewiduje to Dokumentacja 

Projektowa. 

5.4. SKŁADOWANIE UKOPANEGO GRUNTU PRZY WYKONYWANYM WYKOPIE MOŻE BYĆ 

STOSOWANE: 
a) bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość, podana w pkt. 4, 

przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu, 

b) bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw 

obsunięciu się gruntu. 

5.5. ODSPAJANIE MECHANICZNE GRUNTÓW SKALISTYCH 
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 

b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

- głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom przyjęty w Dokumentacji 

Projektowej, 

- nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

- rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu 

(koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą  

PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy 

wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodności rodzaju i 

stanu gruntu oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie występowania w strefie fundamentowania) z 

przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. 

Przy każdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie należy wykonać badania wymienione 

poniżej dla każdego naroża wykopu. 

W przypadku występowania gruntów o zróżnicowanych właściwościach należy odpowiednio 

zwiększyć liczbę miejsc badań. 

Badania kontrolne gruntów należy wykonać wg PN-74/B-04452 

W zakres badań kontrolnych wchodzą: 

 oznaczenie rodzaju gruntów spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej, 

 określenie stanu gruntów spoistych i stopnia plastyczności na podstawie próby 

wałeczkowania lub przy użyciu penetrometru tłoczkowego, 

 określenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne 

sondą lekką (ciężar młota spadającego 10 kg), 

 pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadła wody gruntowej. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają: 

 zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz projektem organizacji robót, 

 roboty pomiarowe, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 odwadnianie wykopów, 

 wymiary wykopów, 

 zabezpieczenie wykopów. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. ROBOTY OBJĘTE NINIEJSZĄ STWIORB PODLEGAJĄ ODBIOROM. 

7.2. PROGRAM BADAŃ 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
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a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonym przez Wykonawcę 

projektem organizacji robót, 

b) sprawdzenie odwodnienia terenu, 

c) sprawdzenie wykonanych wykopów. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest 

niemożliwy. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych  

i końcowych. 

Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 

7.3. OPIS BADAŃ 
7.3.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz projektem organizacji robót polega na 

porównaniu wykonanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową wg  

p. 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

7.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń odwadniających z 

projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg STWiORB na podstawie 

oględzin i pomiarów. 

7.3.3. Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją Projektową oraz 

stwierdzeniu ich zgodności ze Specyfikacją przez oględziny oraz pomiar za pomocą taśmy stalowej 

z podziałką centymetrową z dokładnością do 1,0 cm oraz niwelatora. 

7.4. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w p. 7.3 dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne 

należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 

roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

 i jednostki miar. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niskostopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niskostopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 10025-1:2005 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy. 

PN-EN ISO 2560:2006 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-72/8932-01  Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut badawczy 

Dróg i Mostów, zeszyt I-25 

Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 

obniżonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

Opracowanie IBDiM z 1978 r. - Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla 

dróg szybkiego ruchu. 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

566 

 

M.11.01.04 ZASYPYWANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Ogólna Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu zasypanie i zagęszczenie wykopów. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

ds

d
S

P

P
I   

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m
3
] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m
3
], badania wykonać zgodnie  

z normą BN-77/8931-12. 

1.4.2. 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] 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w STWiORB M.00.00.00. 

„Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ZASYPKA KONSTRUKCYJNA 
W przypadku konieczności wykonania, zgodnie z Dokumentacją Projektową, zasypki 

konstrukcyjnej, należy stosować piasek średni, piasek gruby, żwir lub pospółkę o uziarnieniu mieszanym z 

udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie większym niż 15% wagowo. Ponadto użyty grunt  powinien 

j warstwy o grubości min. 50 cm 

dodatkowo o współczynniku filtracji k10 
-5 

m/s. 

W przypadku zasypek zlokalizowanych w miejscach, w których będzie wykonywany nasyp 

drogowy należy stosować grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zagęszczać go tak, jak przy wykonywaniu 

nasypów drogowych. 

Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być wypełnione 

betonem klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem. Materiały do wykonania gruntu stabilizowanego 

cementem wg normy PN-S-96012:1997. 

2.2. ZASYPKA GRUNTEM WYDOBYTYM Z WYKOPÓW 
Zasypanie wykopów (za wyjątkiem zasypek konstrukcyjnych) gruntem uzyskanym z tych robót, 

możliwe jest, po stwierdzeniu jego przydatności do wbudowania i uzyskaniu dla tego zasypu parametrów 

podanych w Dokumentacji Projektowej. 

W przypadku jeżeli stwierdzi się, że grunt nie nadaje się do ponownego wbudowania, zasyp należy 

wykonać gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach. 

Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. 

torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 
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Grunty rodzime mogą zostać użyte jako grunt zasypowy, jeżeli spełniają odpowiednie warunki, tj. 

nie są to:  

- grunty organiczne - o zawartości części organicznych > 2%,  

- materiały agresywne w stosunku do budowli,  

- materiały wykazujące pęcznienie,  

- odpady chemiczne,  

- odpady ze spalania śmieci,  

- grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. Zaleca się zastosowanie ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny 

odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. ZASYPYWANIE WYKOPÓW 
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nich robót. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny być oczyszczone z 

odpadów materiałów budowlanych i razie potrzeby odwodnione,  

a powierzchnie betonowe zabezpieczone bitumicznymi preparatami izolacyjnymi. 

c) Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości nie 

większej niż: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowania, 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

 Warstwy należy zagęszczać na całej powierzchni, równą ilością przejść urządzenia 

zagęszczającego. 

d) Podstawowe parametry gruntu (po zagęszczeniu) dla zasypek konstrukcyjnych powinny 

wynosić: 

- wskaźnik zagęszczenia:  IS  

- ciężar objętościowy:  
3 

- kąt tarcia wewnętrznego:  
o 

e) Wskaźnik zagęszczenia gruntu dla nasypów drogowych i stożków przyczółków: 

IS  

f) Jeśli dookoła budowli założono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa 

gruntu do wysokości około 0,30 m powyżej urządzenia lub warstw odwadniających, powinna 

być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 

g) Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 

dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia izolacji wodochronnej. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego 

gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę 

gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem 

powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, 

powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 

warstwa gruntu niezagęszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić 

w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to Inżynier może nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 

warstwy. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez wymieszanie 

gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym). 

W okresie deszczy i mrozów należy przestrzegać następujących ograniczeń: 

- wykonywanie zasypek należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości, 

- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,  
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- wykonywanie zasypek należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem 

prac należy usunąć śnieg z powierzchni zasypywanego wykopu.  

Wykonanie nasypów drogowych i stożków przyczółkowych powinno być poprzedzone robotami 

przygotowawczymi polegającymi na: 

- zabezpieczeniu ewentualnych urządzeń obcych mogących przebiegać na terenie prowadzonych 

robót, 

- przed sypaniem zasypu należy przygotować i ustawić szablony profilowe dostosowane do 

projektowanego pochylenia zasypu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie  

z PN-S-02205:1998. Sprawdzenie wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności przeprowadzanych 

robót z wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB oraz Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 

- zgodność prowadzenia robót z zasadami podanymi w pkt 5.2. niniejszej STWiORB, 

- zgodność rodzaju gruntu służącego do zasypania wykopów z wymaganiami podanymi w pkt 2 

niniejszej STWiORB, 

- prawidłowe zagęszczenie gruntu zgodnie z normą PN-S-02205:1998 i pkt. 6.2 niniejszej 

STWiORB. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest 

niemożliwy. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych 

i końcowych. Odbiór robót zanikających należy wpisać do Dziennika Budowy. 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty ziemne należy 

uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 

wykonane roboty lub ich części, należy uznać za niezgodne z warunkami umowy. W takim przypadku 

Wykonawca na swój koszt doprowadzi roboty do zgodności z warunkami umowy i przedstawi je do 

ponownego odbioru. 

6.2. ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW 
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów polega na systematycznej kontroli wykonywanych robót 

ziemnych, z wymaganiami podanymi w pkt 5.2 niniejszej STWiORB. Prawidłowość zagęszczenia pojedynczej 

warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. Oznaczenie wskaźnika 

zagęszczania należy przeprowadzić według BN-77/8931-12. 

Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia IS każdej układanej warstwy powinna być 

następująca: 

- nie mniej niż 1 raz w trzech punktach na 50 m
2
 zagęszczanych warstw, 

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się 

w następujący sposób: 

- oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości IS, przedstawionych przez Wykonawcę 

w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych wg wzoru: 

n

I

I

n

i

si

s


 1  

w którym: 

n – liczba pomiarów, 

Isi – wyniki poszczególnych pomiarów 

- oblicza się odchylenie standardowe wg wzoru: 

1
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- oblicza się współczynnik zmienności wg wzoru: 

100
s

s
s

I

s
z  

- zagęszczenie gruntu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 
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* w przypadku liczby pomiarów wartości IS mniejszej niż 10, wszystkie wyniki są nie 

mniejsze od wartości wymaganej, 

* w przypadku liczby pomiarów wartości IS większej niż 10, wartość średnia IS jest nie 

mniejsza niż wartość wymagana, a współczynnik zmienności zs mniejszy niż 2,5 %, 

* w przypadku liczby pomiarów wartości IS większej niż 10, gdy współczynnik zs > 2,5 %, 

wartość średnia współczynnika zagęszczania jest większa od wartości wymaganej o co 

najmniej 60 % odchylenia standardowego ss. 

Przy sprawdzeniu jakości wykonania zasypki dopuszcza się następujące tolerancje wykonania: 

grubość układanych i zagęszczanych warstw - dopuszczalna odchyłka:  10 % grubości warstwy. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 

7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 

i dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,  

- Dziennik Budowy. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 

- grubości poszczególnych warstw zasypki, 

- wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

7.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

-  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, wg pkt-u 6 niniejszej STWiORB, 

-  protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

 i jednostki miar. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-72/8932-01  Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 

Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

Opracowanie IBDiM z 1978 r. - Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. 
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M.12.00.00 ZBROJENIE 

M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 

montażu i odbioru zbrojenia betonu stalą niskostopową. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Ogólna Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż zbrojenia.  

W zakres tych robót wchodzą: 

a) przygotowanie zbrojenia, 

b) montaż zbrojenia. 

Rozmieszczenie styków i zakładów dla prętów o długościach większych niż handlowe należy do 

obowiązków Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SWiORB i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  KLASY I GATUNKI STALI ZBROJENIOWEJ 
Do zbrojenia betonu w ramach przebudowy przedmiotowego obiektu mostowego stosuje się stal 

klasy A-IIIN gatunku BSt500-b, wg normy PN-89/H-84023/06 i zmiany  

PN-H-84023-G/A1:1996. 

2.2. WŁASNOŚCI MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE STALI 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-89/H-84023/06.  

Najważniejsze wymagania dla stali BSt500-b: 

- rodzaj:     okrągła żebrowana dwuskośnie, 

- średnice:    10 - 32 mm, 

- granica plastyczności:   ≥ 500 MPa, 

- wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 550 MPa, 

- wydłużenie względne:   ≥ 10 %, 

- wydłużenie przy maksymalnej sile: ≥ 2,5 %, 

- wytrzymałość zmęczeniowa:  ≥ 180 MPa, 

- wytrzymałość charakterystyczna: 500 MPa, 

- wytrzymałość obliczeniowa:  385 MPa. 

2.3. WADY POWIERZCHNIOWE 
a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem, 

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.4. MAGAZYNOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 

transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie  

z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 HARMONOGRAM PRAC 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. WYKONYWANIE ZBROJENIA 
5.2.1. Czystość powierzchni zbrojenia 

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.2.2.  Przygotowanie zbrojenia 

 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 

przypadku stwierdzenia krzywizn 

 w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować, 

 Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 

Dokumentacji Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-

10042, 

 Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

 Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 

rozstawu prętów, 

 Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub  

z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia, 

 Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu  

i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie  

z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 

dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia, 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami, 

 Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać w dwóch rzędach prętów 

skrajnych każde skrzyżowanie,  

w pozostałych rzędach co drugie w szachownicę, 

 Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 

skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie, 

 Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach 

płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub 

szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna 

przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 

Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie 

podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

6.1. BADANIA STALI NA BUDOWIE 
 Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton. 

Partie większe należy podzielić na części nie większe niż 60 t. 

 Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 

granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na 

próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
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 Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 

żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. 

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY 
6.2.1.  Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 

Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości  

i protokołami odbiorczymi. 

6.2.2. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, 

suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-S-10040:1999. 

6.2.3. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie 

ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich 

nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 

 Badania należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki 

lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach łączenia  

i podwieszając ciężar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze 

od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. 

 Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa  

w rzędach środkowych. W przypadku, gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy 

poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da 

również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

6.3. TOLERANCJE WYKONANIA 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 

tablica nr 1. 

 Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

 Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 

do podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekraczać 10 mm. 

 Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 

powinno przekraczać 3 %. 

 Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 

 Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 

 Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 

skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 

 Różnice w rozstawie między prętami głównymi  

w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 

 Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

Tablica 1 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcie prętów 

(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 

dla L>6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia 

(odchylenia w stosunku do położenia 

określonego w projekcie) 

dla L<0.5 m 

dla 0.5 m<L<1.5 m 

dla L>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów: 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 

do wymagań projektu) 

  

<5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą 

grubością elementu) 

dla h<0.5 m 

dla 0.5 m<h <1.5 m 

dla h>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 

prętami (kablami) (a - jest odległością 

projektowaną pomiędzy powierzchniami 

przyległych prętów) 

a<0.05 m 

a<0.20 m 

a<0.40 m 

a>0.40 m 

 5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 

szerokości w każdym punkcie zbrojenia lub 

otworu kablowego (b - oznacza całkowitą 

grubość lub szerokość elementu) 

b<0.25 m 

b<0.50 m 

b<1.5 m 

b>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. ROBOTY OBJĘTE NINIEJSZĄ STWIORB PODLEGAJĄ ODBIOROM.  

7.2. ODBIÓR STALI NA BUDOWIE 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki 

dla każdej wiązki. 

Dostarczona na budowę stal, która: 

a) nie ma zaświadczenia (atestu), 

b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

c) pęka przy wykonywaniu haków, 

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy 

PN-91/H-04310. 

7.3. ODBIÓR ZAMONTOWANEGO ZBROJENIA 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 

oraz wpisany do Dziennika Budowy, 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej STWiORB. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

 zgodność kształtu prętów, 

 zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

 rozstaw strzemion, 

 prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

 zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 15630-1:2004  Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań.           

  Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia  

  betonu.  

PN-EN ISO 15630-2:2004   Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań.      

   Część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia. 

PN-EN ISO 15630-3:2004   Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań.      

   Część 3: Stal do sprężania. 

PN-EN ISO 10080:2007   Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. 

   Postanowienia ogólne. 

PN-H-93220:2006   Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do  

   zbrojenia betonu. Pręty i walcówka żebrowana. 

PN-H-93247-1:2008   Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu.                       

   Część 1: Drut żebrowany. 

PN-H-93247-2:2008   Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu.                      

   Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe. 

PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.                                   

PN-ISO 6935-2/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  

   wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

   Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
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M.13.00.00 BETON 

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru betonu konstrukcyjnego oraz robót betonowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Ogólna Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie betonów konstrukcyjnych dla przedmiotowego obiektu 

mostowego. 

STWiORB dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót 

związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- transportem mieszanki na budowę, 

- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz podanymi poniżej. 

1.4.1. Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie czy wytypowane zaroby lub ładunki 

pochodzą z odpowiedniej populacji. 

1.4.2. Badanie wstępne – badanie lub badania mające na celu sprawdzenie przed podjęciem produkcji, jaki 

powinien być skład nowego betonu lub rodziny betonów, aby spełnił wszystkie określone wymagania 

dotyczące mieszanki betonowej i betonu stwardniałego. 

1.4.3. Badanie zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodności betonu 

1.4.4. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 

1.4.5. Beton konstrukcyjny – beton klasy C20/25 i wyższej. 

1.4.6. Beton projektowany – beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane 

producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i 

dodatkowymi cechami. Termin odnosi się do betonu o ustalonych właściwościach. 

1.4.7. Beton recepturowy – beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, są podane 

producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami  

i dodatkowymi cechami. Termin odnosi się do betonu o ustalonym składzie. 

1.4.8. Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom 

wytrzymałości. 

1.4.9. Beton towarowy – beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie 

będącą wykonawcą. Za beton towarowy wg PN-EN 206-1 uznaje się również: beton produkowany przez 

wykonawcę poza miejscem budowy i beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez Wykonawcę. 

1.4.10. Beton wytworzony na budowie – beton wyprodukowany na placu budowy przez Wykonawcę na 

jego własny użytek. 

1.4.11. Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m
3
, ale nie przekraczającej 

2600 kg/m
3
. 

1.4.12. Betoniarka samochodowa – betoniarka umieszczona na samojezdnym podwoziu, umożliwiająca 

mieszanie i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. 

1.4.13. Całkowita zawartość wody – woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie  

i znajdująca się na jego powierzchni a także woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych  

w postaci zawiesin jak również woda wynikająca z dodania lodu lub naparzania. 

1.4.14. Cement – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, 

wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oaz innych procesów, zachowujący po stwardnieniu 

wytrzymałość i trwałość także pod wodą. 

1.4.15. Dodatek – drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub 

uzyskania specjalnych właściwości. Rozróżnia się dwa typy dodatków nieorganicznych: prawie obojętne (typ 

I) i posiadające właściwości pucolanowe lub utajone właściwości hydrauliczne (typ II). 
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1.4.16. Domieszka – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku 

do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. 

1.4.17. Dostawa – proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej. 

1.4.18. Efektywna zawartość wody – różnica między całkowitą ilością wody w mieszance betonowej a 

ilością wody zaabsorbowaną przez kruszywo. 

1.4.19. Klasa ekspozycji betonu – określa wymagania materiałowo-technologiczne dotyczące odporności 

betonu na oddziaływanie środowiska przy założeniu co najmniej 50 lat eksploatacji. W zależności od niej 

dobierany jest skład, klasa wytrzymałości i struktura betonu. Norma PN-EN 206-1 rozróżnia następujące klasy 

ekspozycji, które zestawiono w poniższej tabeli: 

 

Klasa ekspozycji Oznaczenie klasy Opis środowiska 

1. Brak zagrożenia agresją 

środowiska lub zagrożenia korozją 
X0 

Betony niezbrojone i niezawierające innych 

elementów metalowych. Betony zbrojone 

bardzo suche. 

2. Korozja spowodowana 

karbonatyzacją 

XC1 Suche lub stale mokre 

XC2 Mokre, sporadycznie suche 

XC3 Umiarkowanie wilgotne 

XC4 Cyklicznie mokre i suche 

3. Korozja spowodowana 

chlorkami niepochodzącymi z 

wody morskiej 

XD1 Umiarkowanie wilgotne 

XD2 Mokre, sporadycznie suche 

XD3 Cyklicznie mokre i suche 

4. Korozja spowodowana 

chlorkami z wody morskiej 

XS1 

Narażenie na działanie soli zawartych w 

powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z 

wodą morską 

XS2 Stałe zanurzenie 

XS3 Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli 

5. Agresywne oddziaływanie 

zamrażania/rozmrażania bez 

środków odladzających albo ze 

środkami odladzającymi 

XF1 
Umiarkowanie nasycone wodą bez środków 

odladzających 

XF2 
Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami 

odladzającymi 

XF3 
Silnie nasycone wodą bez środków 

odladzających 

XF4 
Silnie nasycone wodą ze środkami 

odladzającymi 

6. Agresja chemiczna 

XA1 Środowisko chemicznie mało agresywne 

XA2 Środowisko chemicznie średnio agresywne 

XA3 Środowisko chemicznie silnie agresywne 

 

W wymaganiach dotyczących każdej klasy ekspozycji należy określić: 

- dopuszczalne rodzaje i klasy składników, 

- maksymalny współczynnik w/c, 

- minimalną zawartość cementu, 

- minimalną klasę wytrzymałości na ściskanie betonu (opcjonalnie), 

- minimalną zawartość powietrza w mieszance betonowej – jeśli dotyczy. 

1.4.20. Klasa wytrzymałości betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalną wytrzymałość 

charakterystyczną oznaczaną na próbkach walcowych fck,cyl  w N/mm
2
 (MPa), druga liczba - minimalną 

wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach sześciennych fck,cube w N/mm
2
 (MPa). 

1.4.21. Kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mogą być 

naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego  

w obiekcie budowlanym. 

1.4.22. Kruszywo zwykłe – kruszywo o gęstości ziarn w stanie suchym większej niż niż 2000 kg/m
3
, ale nie 

przekraczającej 3000 kg/m
3
. 

1.4.23. Ładunek – ilość mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmująca jeden zarób lub więcej 

zarobów. 

1.4.24. Metr sześcienny betonu – ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu zgodnie  

z procedurą podaną w PN-EN 12350-1, zajmuje objętość jednego metra sześciennego. 

1.4.25. Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 

umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 
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1.4.26. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 

stanie suchym. 

1.4.27. Ocena zgodności – systematyczne badanie stopnia, w jakim wyrób spełnia wyspecyfikowane 

wymagania. 

1.4.28. Oddziaływanie środowiska – takie oddziaływania chemiczne i fizyczne na beton, które wpływają na 

niego lub na zbrojenie lub na inne znajdujące się w nim elementy metalowe, a które nie zostały uwzględnione 

jako obciążenia w projekcie konstrukcyjnym. 

1.4.29. Okres użytkowania – okres, w którym stan betonu w konstrukcji odpowiada wymaganiom 

eksploatacyjnym dotyczącym tej konstrukcji, pod warunkiem, że jest ona właściwie użytkowana. 

1.4.30. Partia – ilość mieszanki betonowej, która jest: 

 - wykonana w jednym cyklu operacyjnym mieszarki okresowej, lub 

 - wykonana w czasie 1 min w mieszarce o pracy ciągłej, lub 

 - przewożona jako gotowa w betoniarce samochodowej, gdy jej napełnienie wymaga 

więcej niż jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub więcej niż jednej minuty 

mieszania w mieszarce o pracy ciągłej. 

1.4.31. Porcja – ilość mieszanki betonowej pobrana, w pojedynczej czynności, za pomocą narzędzia do 

pobierania próbek. 

1.4.32. Producent – osoba lub jednostka produkująca mieszankę betonową. 

1.4.33. Próbka punktowa – ilość mieszanki betonowej pobrana z części partii lub masy betonu, składająca 

się z jednej lub więcej porcji, dokładnie wymieszanych ze sobą. 

1.4.34. Próbka złożona – ilość mieszanki betonowej, składająca się z kilku porcji pobranych  

z różnych miejsc partii lub mieszanki, dokładnie wymieszanych ze sobą. 

1.4.35. Rodzina betonów – grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana zależność 

pomiędzy odpowiednimi właściwościami. 

1.4.36. Specyfikacja – końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania lub składu betonu, podane producentowi. 

1.4.37. Specyfikujący – osoba lub jednostka ustalająca specyfikację mieszanki betonowej  

i stwardniałego betonu. 

1.4.38. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 

i odmrażania próbek betonowych. 

1.4.39. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

1.4.40. Urządzenie mieszające – urządzenie z reguły montowane na podwoziu samojezdnym  

i umożliwiające utrzymywanie mieszanki betonowej w stanie jednorodnym podczas transportu. 

1.4.41. Urządzenie niemieszające – urządzenie stosowane do transportu mieszanki betonowej bez jej 

mieszania, np. wywrotka samochodowa lub zasobnik. 

1.4.42. Weryfikacja – potwierdzenie przez sprawdzenie obiektywnych dowodów, że wyspecyfikowane 

wymagania zostały spełnione. 

1.4.43. Współczynnik woda/cement (w/c) – stosunek efektywnej zawartości masy wody do zawartości 

masy cementu w mieszance betonowej. 

1.4.44. Wykonawca – osoba lub jednostka stosująca mieszankę betonową do wykonania konstrukcji lub 

elementu. 

1.4.45. Wytrzymałość charakterystyczna betonu – wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 

5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 

1.4.46. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.47. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.4.48. Zarób – ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki lub 

ilość rozładowana w ciągu 1 min. z betoniarki o pracy ciągłej. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich 

norm i „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. 
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2.1. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ 
Składniki betonu zgodnie z PN-EN 206-1 nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach 

mogących obniżać trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Ustalona ogólna przydatność danego 

składnika nie oznacza, że może on być stosowany w każdej sytuacji i do każdego składu betonu. 

Jeśli nie ma normy europejskiej dotyczącej danego składnika, gdy nie jest on w niej uwzględniony 

lub, gdy dany składnik jest znacząco niezgodny z wymaganiami takiej normy, określenie przydatności tego 

składnika można przeprowadzić na podstawie: 

- europejskiej aprobaty technicznej, dotyczącej zastosowania danego składnika, 

- odpowiedniej normy krajowej lub postanowień przyjętych w kraju stosowania betonu, dotyczących 

jego zastosowania. 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN197-1.  

Dla betonów konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie cementu portlandzkiego 

niskoalkalicznego czystego (bez dodatków) – CEM I o następujących klasach zależnych od klas betonu: 

- do betonów klasy C20/25 – cement klasy 32,5 NA; 

- do betonów klasy C25/30 i C30/37 – cement klasy 42,5 NA; 

- do betonów klasy C35/45 i większej – cement klasy 42,5 NA 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań z uwzględnieniem wymagań „Rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. Znak zgodności umieszczony przez producenta na 

opakowaniach musi być potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą, a 

określającym zgodność z normami przedmiotowymi. 

Cement pochodzący z każdej dostawy przed użyciem do wykonania mieszanki betonowej musi być 

poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1, -2, -3, -5, -6, -7 i -21. Wyniki należy ocenić wg PN-EN 197-1. 

2.1.2. Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

12620, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż symbol liczbowy klasy betonu. Ponadto zgodnie 

z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” kruszywo 

powinno odpowiadać wymaganiom, które zestawiono poniżej. 

2.1.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  

i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 

frakcje kruszywa muszą być składowane oddzielnie, na umocnionym i czystym podłożu,  

w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego  

z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 

Do betonu klasy C25/30 i wyższej należy stosować wyłącznie grysy granitowe, bazaltowe lub z 

innych skał zbadanych przez uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm, 

spełniające następujące wymagania: 

a) zawartość pyłów i zanieczyszczeń: 

Rodzaj zanieczyszczenia 
Dopuszczalna zawartość 

w kruszywie grubym 

Pyły mineralne do 1 % 

Zanieczyszczenia obce do 0,25 % 

Zanieczyszczenia organiczne *) 

Ziarna nieforemne do 20 % 

Grudki gliny 0 % 

*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej 

b) właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa: 

Właściwości 
Dopuszczalna zawartość 

w kruszywie grubym 

Wskaźnik rozkruszenia: 

- grysy granitowe 

- grysy bazaltowe i inne 

 

do 16 % 

do 8 % 

Nasiąkliwość do 1,2 % 

Mrozoodporność 
do 2 %         *) 

do 10 %     **) 

Reaktywność alkaliczna z cementem (wg PN- zwiększenie wymiarów liniowych 
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B-06714/34) < 0,1 % 

Zawartość związków siarki do 0,1 % 

Zawartość podziarna do 5  % 

Zawartość nadziarna do 10  % 

*)   Wg metody bezpośredniej 

**) Wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (BN-84/6774-02) 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań 

pełnych wg PN-86/B-06712/A1:97, PN-86/B-06714, PN-EN 933 i PN-EN1097 oraz wyników  badania 

specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 

Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego, 

- oznaczenie ziaren nieforemnych, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami, użycie 

takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.1.2.2. Kruszywo drobne – wymagania i badania 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania: 

a) w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji  

w stosie okruchowym: 

- ziarna nie większe niż 0,25 mm - 14 do 19 %, 

- ziarna nie większe niż 0,50 mm - 33 do 48 %, 

- ziarna nie większe niż 1,00 mm - 57 do 76 %. 
b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

Rodzaj zanieczyszczenia 
Dopuszczalna zawartość 

w kruszywie drobnym 

Pyły mineralne do 1,5 % 

Zanieczyszczenia obce do 0,25 % 

Zawartość związków siarki do 0,2 % 

Reaktywność alkaliczna z cementem (wg 

PN-78/B-06714/34) 

zwiększenie wymiarów 

liniowych < 0,1 % 

Zanieczyszczenia organiczne *) 

Grudki gliny 0 % 

*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych,  

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii piasku wyników badań pełnych 

oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa należy przyjmować w zależności od klasy ekspozycji betonu, klasy 

wytrzymałości, trwałości konstrukcji i przyjętej metody projektowania składu mieszanki betonowej zgodnie z 

zaleceniami rozdziału 5 oraz załącznikiem J normy PN-EN 206-1. 

Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do 

ustalenia składu betonu, nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy poniżej: 

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica 

Frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm  10 % 

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm  10 % 

Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm  20 % 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. 

Jeżeli wodę do betonu stanowi woda pitna (np. czerpana z wodociągów miejskich), to nie wymaga 

się żadnych badań. 

Oprócz wody wodociągowej norma dopuszcza do stosowania: 
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- wodę odzyskiwaną z procesów produkcji betonu, 

- wodę ze źródeł podziemnych, 

- naturalną wodę powierzchniową i wodę ze ścieków przemysłowych, 

- wodę morską lub zasoloną, 

Powyższe rodzaje wody należy poddać wstępnej ocenie zgodnie z poniższą tablicą: 

Cecha Wymaganie 

Zawartość olejów i tłuszczów Nie więcej niż widoczne ślady 

Zawartość detergentów Piana powinna znikać do 2 minut 

Barwa 
Bladożółta lub jaśniejsza (nie dotyczy wody odzyskiwanej 

z produkcji betonu) 

Zawiesiny 
Nie więcej niż określona ilość  (nie dotyczy wody 

odzyskiwanej z produkcji betonu) 

Zapach 
Dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po 

dodaniu HCl 

Kwasowość  

Zawartość substancji humusowych Jakościowa ocena barwy po dodaniu NaOH 

 

W zakresie właściwości chemicznych norma stawia następujące wymagania: 

- zawartość chlorków: nie powinna przekraczać poziomów podanych w poniższej tablicy, chyba że 

można wykazać, że zawartość chlorków w betonie nie przekroczy maksymalnej wartości dla 

wybranej klasy z PN-EN 206-1, p. 5.2.7. 

Maksymalna zawartość chlorków w wodzie zarobowej 

Przeznaczenie 
Maksymalna zawartość 

chlorków [mg/l] 

Beton sprężany lub zaczyn iniekcyjny do kanałów 

kablowych 
500 

Beton zawierający zbrojenie lub elementy metalowe 1000 

Beton niezawierający zbrojenia ani elementów 

metalowych 
4500 

 

-  

- zawartość 

nastąpi szkodliwa reakcja krzemionki z alkaliami, 

- inne zanieczyszczenia szkodliwe (cukry, fosforany, azotany, ołów i cynk), jeżeli oznaczenia 

jakościowe dają wynik pozytywny to albo przeprowadza się oznaczenia ilościowe tych 

substancji, albo sprawdza się czy nie wywierają szkodliwego wpływu na czas wiązania i 

wytrzymałość na ściskanie. Dopuszczalne maksymalne zawartości cukrów, fosforanów jako 

P2O5, ołowiu jako Pb2+ i cynku jako Zn2+ wynoszą po 100 mg/l wody, a azotanów jako NO3- 

500 mg/l. 

Wody ze źródeł podziemnych, wody powierzchniowe i ze ścieków przemysłowych bada się przed 

pierwszym użyciem i następnie co miesiąc, aż do ustalenia jaka jest zmienność składu. Wówczas częstotliwość 

badań można zmniejszyć. 

Wodę morską lub zasoloną bada się przed pierwszym użyciem, a następnie raz na rok  

i w razie wątpliwości co do stałości składu. 

Woda odzyskana z produkcji betonu powinna spełniać wymagania dla wody zarobowej oraz: 

- należy zapewnić jednorodność materiału stałego w jej składzie, 

- należy kontrolować gęstość i na tej podstawie oceniać i uwzględniać zawartość masy materiału 

stałego dodawanego razem z wodą do nowej mieszanki betonowej. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów mostowych muszą spełniać wymagania PN-EN 934-2, posiadać Aprobaty 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atest producenta. Badania domieszek przeprowadza się zgodnie z 

PN-EN 480-1 do 12. 
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Całkowita ilość domieszek, o ile są stosowane, nie powinna przekraczać dopuszczalnej największej 

ilości zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa niż 50 g na 1 kg cementu. 

Stosowanie domieszek w ilościach mniejszych niż 2 g/kg cementu dopuszcza się wyłącznie w przypadku 

wcześniejszego ich wymieszania z częścią wody zarobowej. 

Ogólną przydatność dodatków ustala się dla: 

- wypełniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620 

- barwników wg PN-EN 12878  

- popiołu lotnego wg PN-EN 450 

2.2. BETON 
Skład betonu należy tak dobrać aby spełnić wymagania określone dla betonu i mieszanki 

betonowej, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w 

betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 

2.2.1. Mieszanka betonowa 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów  

i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. Zalecane wartości graniczne dotyczące składu zestawiono w Tab. 

F1 Załącznika F normy PN-EN 206-1. Próbki mieszanki betonowej do badań należy losowo wybierać i 

pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy 

kruszywie grubym do 16mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających 

różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

W przypadku gdy kruszywo zawiera odmiany krzemionki podatne na reakcje z alkaliami,  

a beton narażony jest na działanie środowiska wilgotnego należy zastosować odpowiednie środki ostrożności, 

np. wg wytycznych podanych w raporcie CEN CR 1901. 

Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 

na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 

większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać  

z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Współczynnik w/c nie może przekraczać wartości 

podanych dla poszczególnych klas ekspozycji w tablicy F1 załącznika F normy PN-EN 206-1. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400kg/m
3
-  dla betonu klas C20/25 i C25/30, 

- 450kg/m
3
- dla betonu klas C30/37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość 

na  

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej – klasa S3 wg PN-EN 

206-1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się metodą opadu stożka podczas projektowania jej 

składu i następnie przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2. 

Zawartość chlorków w betonie określa się jako procentową zawartość jonów chloru w odniesieniu 

do masy cementu. Do betonu zawierającego zbrojenie stalowe zwykłe lub sprężające oraz inne elementy 

metalowe nie należy dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków. Sprawdzenie zawartości 

chlorków oraz podział na klasy podaje pkt 5.2.7 PN-EN 206-1. 

Beton stosowany do konstrukcji mostowych powinien spełniać wymagania mrozoodporności.  

W takim przypadku obligatoryjne jest stosowanie domieszek napowietrzających (minimalna 

zawartość powietrza zgodna z tab. F1 Załącznika F do PN) lub stosowanie badań jego właściwości 

użytkowych. Zawartość powietrza w mieszance betonowej bada się metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7. 

Wszelkie wymagania dotyczące sztucznego chłodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej dostarczeniem 

powinny być uzgodnione między producentem a wykonawcą. 

2.2.2.  Stwardniały beton 
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Beton do konstrukcji mostowych musi dodatkowo spełniać wymienione poniżej wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania, 

- wodoszczelność – wg wymagań Dokumentacji Projektowej, jednak stosunek ciśnienia słupa cieczy 

do grubości próbki powinien być większy niż 8. 

Próbki do badań wytrzymałościowych pobiera się losowo po jednej równomiernie  

w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie  

z normą PN-EN 12390-1 do 7. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 

dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego 

warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. W przeciwnym przypadku beton, który nie spełnia warunków niniejszej STWiORB należy 

uznać za niespełniający wymagania. Ostateczną decyzję o jego przydatności do zastosowania podejmie 

Inżynier. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz 

w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki  

o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym. Próbki przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 

1 raz w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych  

o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni. Zaleca się badać mrozoodporność również na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może 

być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie produkcji 

mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze 

boku lub średnicy 100mm. Próbki przechowywać należy  

w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach 

wyciętych z konstrukcji. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 

w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Betoniarki powinny umożliwiać równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie 

jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajności mieszania. 

Betoniarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, aby 

umożliwiać dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 

długości. Sprzęt do badań powinien być wzorcowany. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodować segregacji składników, zmiany składu, 

zanieczyszczenia i obniżenia temperatury mieszanki. Należy wykonywać go przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. „gruszka”). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
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w przypadku awarii samochodu. Trzeba jednakże również uwzględnić fakt, że mieszanka betonowa nie może 

czekać na budowie na rozładowanie. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 

innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15ºC, 

- 70 min. - przy temperaturze +20ºC, 

- 30 min. - przy temperaturze +30ºC. 

Informacje o dostawie mieszanki betonowej ustalać zgodnie z rozdziałem 7 PN-EN 206-1. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze 

rusztowań i deskowań uzgodnione z projektantem, projekt technologiczny betonowania. 

5.1.  ZALECENIA OGÓLNE 
Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 

szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych  

w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1  

i PN-B-06251 oraz ustawą „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie”. 

5.2. WYTWARZANIE I PODAWANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w STWiORB wymagań. 

Tolerancja dokładności dozowania składników do mieszanki betonowej nie przekraczać dla każdej 

objętości równej 1 m
3
 betonu lub większej granic: 

- ± 3 % wymaganej ilości - przy dozowaniu cementu, wody, kruszywa i dodatków stosowanych w 

ilościach > 5 % w stosunku do masy cementu; 

- ± 5 % wymaganej ilości - przy dozowaniu domieszek i dodatków stosowanych w ilościach > 5 % 

w stosunku do masy cementu. 

Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dozować masowo. Woda zarobowa, kruszywa 

lekkie, domieszki oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane masowo lub objętościowo. 

W miejscu dozowania składników powinna być dostępna udokumentowana instrukcja dozowania, 

zawierająca dane o rodzaju i ilości składników. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz  

w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 
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Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

Mieszanie należy kontynuować do momentu uzyskania jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 

(do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami  

o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy; 

- przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  

w płaszczyźnie poziomej; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60s; 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  

i uzgodnionych z Inżynierem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  

z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 

okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą i narzucenie warstwy kontaktowej 

z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2÷3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm. 

Dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych posiadających Aprobatę Techniczną. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 

i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo Robót 

i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I 

WIĄZANIU BETONU 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
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pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga 

to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 

35ºC. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – należy przed 

rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.4.  PIELĘGNACJA BETONU 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 

i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 

3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN1008. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

5.5. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

normowym wymaganiom, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6. DESKOWANIA 
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu 

technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania muszą uwzględniać 

podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w Dokumentacji Projektowej) oraz wpływ osiadania 

podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania należy uzgodnić z 

administratorem cieku, rzeki lub drogi oraz uzyskać wszelkie pozwolenia. Demontaż rusztowań dopuszcza się 

zgodnie z obowiązującymi normami. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-

wytrzymałościowych.  

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inżynierem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
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deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie  

z projektem technologicznym. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy – wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi – muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetykiem do deskowań. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.6.1.  Tolerancje wykonania deskowania 

Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych  

w Dokumentacji Projektowej: 

- rozstaw żeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niż 2 cm, 

- grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0.2 cm, 

- odchylenie od pionu ściany deskowania: ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niż 0.5 cm, 

- prostoliniowość krawędzi żeber ± 0.1% (w kierunku ich długości), 

- miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 3.0 m) ±0.2 cm, 

- wymiary kształtu elementu betonowego: - 0.2% wysokości i nie więcej niż - 0.5 cm; +0.5% 

wysokości i nie więcej niż + 2.0 cm; - 0.2% grubości (szerokości ) i nie więcej niż -0.2 cm; + 

0.5% grubości (szerokości ) i nie więcej niż +0.5 cm. 

5.6.2.  Dopuszczalne ugięcia deskowania 

- w deskach i belkach pomostów: 1/200 l 

- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/400 l 

- w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/250 l. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną  normą i niniejszą STWiORB oraz ewentualnie inne, konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie stwardniałego betonu. 

6.1. KONTROLA PRODUKCJI BETONU  
Producent betonu jest odpowiedzialny za ocenę zgodności betonu z wyspecyfikowanymi 

wymaganiami. W tym celu producent powinien wykonać badania zestawione w poniższej tabeli: 

 
Rodzaj badania 

Metoda badania 

według 
Termin lub częstość badania 

Badania 

składników 

betonu 

1)  Badanie cementu 

- czasu wiązania 

- stałość objętości 

- obecności grudek 

- wytrzymałość 

 

PN-EN 196-3 

j.w. 

PN-EN 196-6 

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 

dostarczonej partii cementu 

2)  Badanie kruszywa 

- składu ziarnowego 

- kształtu ziarn 

- zawartości pyłów 

- zawartości 

zanieczyszczeń 

- nasiąkliwości 

 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 

PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 

dostarczonej partii kruszywa 

3)  Badanie wody PN-EN 1008 

Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 

4)  Badanie 

dodatków i domieszek 
PN-EN 480-1 do 12 

Badanie każdej domieszki 

bezpośrednio przed użyciem 

Badania 

mieszanki 

betonowej 

1) Konsystencji 
PN-EN 12350-2, -3, 

-4 lub -5 

Przy projektowaniu recepty i dalej 

zgodnie z tab. 13 PN-EN 206-1 

2) Gęstości PN-EN 12350-6 Codziennie 

3) Zawartości powietrza PN-EN 12350-7 jw. 

Badania 

stwardniałego 

betonu 

1)  Wytrzymałości na 

ściskanie 
PN-EN 12390-1 do 3 

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 

każdej partii betonu zgodnie z tab. 

13 PN-EN 206-1, oznaczana po 28 

dniach 
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Rodzaj badania 

Metoda badania 

według 
Termin lub częstość badania 

2)  Wytrzymałości na 

zginanie 
PN-EN 12390-5 jw. 

3)  Wytrzymałości na 

rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

PN-EN 12390-6 jw. 

4)  Gęstości betonu PN-EN 12390-7 jw. 

5)  Głębokości penetracji 

wody 
PN-EN 12390-8 jw. 

Przy kontroli produkcji należy uwzględnić wymagania rozdziałów 8, 9 i 10 PN-EN 206-1 oraz 

tablic 20 do 24 tej normy. 

6.2.  BADANIA KONTROLNE BETONU NA BUDOWIE 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 12350-1 do 7  

i „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

Próbki mieszanki betonowej należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1.  

W warunkach budowy przeprowadzić badanie konsystencji dostarczonej mieszanki metodą stożka 

opadu wg PN-EN 12350-2. Różnica wysokości formy i stożka zwana opadem, wyznaczona z dokładnością do 

10 mm, jest wskaźnikiem konsystencji. Ocena konsystencji mieszanki betonowej polega na porównaniu 

wyników pojedynczych pomiarów z wielkością wymaganą wg tab. 3 PN-EN 206-1. Jeśli w dwóch kolejnych 

badaniach nastąpiło ścięcie części mieszanki z masy próbki dostarczony ładunek nie nadaje się do 

wbudowania. 

Dla betonu stwardniałego należy sprawdzić wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3.  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci podanej w PN-EN 12390-1 w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 50 m
3
 betonu, 

- 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-1 do -4. W przypadku nie 

spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku  

w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. W przeciwnym przypadku beton należy uznać za niespełniający wymagania niniejszej 

STWiORB. Decyzję o jego przydatności podejmie Inżynier w porozumieniu  

z Projektantem. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

wieku wcześniejszym od 28 dni. 

6.3. TOLERANCJE WYMIARÓW BETONOWYCH KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych  

i wykonanych z elementów prefabrykowanych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

- długość przęsła 2cm, 

- rozpiętość usytuowania łożysk  1,0 cm 

- oś podłużna w planie  3,0 cm, 

- usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych  2,0 cm 

- wymiary przekrojów  dźwigarów v 1,0 cm, 

- grubość płyty  pomostu  0,5 cm, 

- rzędne wysokościowe  1,0 cm. 

Tolerancje dla fundamentów: 

- usytuowanie w  planie  2% największego wymiaru , ale nie więcej niż  5,0 cm (dla 

fundamentów o szer.  2,0 m  2,0 cm) 

- wymiary w planie -  3,0 cm, 
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- różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ± 2,0 cm, 

- różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ± 3,0 cm, 

- różnice głębokości -  0,05h i  5,0 cm, 

- rzędne wierzchu ławy 2,0 cm, 

- płaszczyzny i krawędzie odchylenie od pionu 2,0 cm. 

Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych : 

- pochylenie ścian i słupów  0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm), 

- wymiary w planie   

- rzędne wierzchu podpory  1,0 cm. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

7.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWIORB 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 

7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

7.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 

zakończenia Robót betonowych na podstawie wyników badań, inwentaryzacji geodezyjnej  

i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. NORMY 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 450-1:2005 Popiół lotny do betonu. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2:  

Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 

Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 

betonowej 

PN-EN 480-5:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5:  

Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza 

w podczerwieni. 

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji. 

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12:  

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu  
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PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z 

procesów  produkcji betonu. 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1:  Pobieranie próbek. 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2:  Badanie konsystencji metodą 

opadu stożka. 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość. 

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. 

Metody ciśnieniowe 

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1:  Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form. 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2:  Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3:  Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla 

maszyn wytrzymałościowych. 

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania. 

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badania. 

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7:  Gęstość betonu. 

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8:  Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 12878:2005 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub 

wapna. Wymagania i metody badań. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-71/C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 

0,337 mval/dm3 metodą wersenianową. 

PN-73/C-04600/03 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 

zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru 

metodą miareczkową jodometryczną. 

PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.  

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

8.2. INNE DOKUMENTY 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 – Dziennik Ustaw 

nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000. 

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 

konstrukcjach mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 

Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów 

mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych, związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy 

poniżej C20/25. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót mostowych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej C20/25 oraz ułożeniu go w 

niekonstrukcyjnych elementach obiektów inżynierskich. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Beton niekonstrukcyjny – beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji 

projektowej, o wytrzymałości mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy C20/25. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz STWiORB. M.13.01.00 „Beton 

konstrukcyjny”.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy niższej niż C20/25, stosowanego w obiektach 

inżynierskich nie obowiązują wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Beton powinien być wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-

88/B-06250. 

2.2.      WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU 
Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową. 

2.3.         SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ 
2.3.1. Cement 

Do wykonania betonu klasy poniżej C20/25 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 

niskoalkaliczny  klasy 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 

obejmującą: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie 

PN-EN 197-1:2002. 

 Nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN-

88/6731-08. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań z uwzględnieniem wymagań niniejszej STWiORB. Każda partia cementu przed jej użyciem 

do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3.2.    Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu klasy poniżej C20/25 powinno być marki nie mniejszej niż 20 i 

odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno 

spełniać poniższe wymagania: 

– jako kruszywo grube powinien być stosowany żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 

31,5 mm, 

– łączne uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach podanych na rysunku 1, 

– przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy uwzględnić wymagania pktu 2.4, 
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– ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4 

odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,5 mm (dla betonu klasy poniżej C20/25) 

 
Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która 

powinna być wydana na podstawie: 

a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności 

z PN-86/B-06712) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik 

badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 , 

- oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego), 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13, 

- należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz stałości 

zawartości frakcji 0  2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-

06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich 

frakcji kruszywa.   

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody 

wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 1008:2004. 

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu pod warunkiem przeprowadzenia 

kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 

stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływy domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Ze względu na 

wymaganie osiągnięcia przez beton określonego stopnia mrozoodporności należy stosować domieszki 

napowietrzające. 

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić aprobatę techniczną wydana przez 

uprawnioną jednostkę oraz atest producenta. 

2.4. SKŁAD MIESZANKI BETONOWEJ 
2.4.1. Ustalenie skłądu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z niniejszą STWiORB oraz normą       

PN-88/B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami: 

1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie lub w przypadku betonów wyrównawczych – bez 

wibrowania,  
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2) wartość stosunku w/c powinna być nie większa niż 0,6 dla betonu narażonego bezpośrednio na 

działanie czynników atmosferycznych i niż 0,55 dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem, 

3) odpowiednią urabialność mieszanki uzyskuje się przez dobór konsystencji mieszanki oraz dobór 

odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm:  

– konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-

88/B-06250), sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stożka opadowego. 

Dopuszcza się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między założoną 

konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie mogą przekroczyć  20% wartości wskaźnika Ve-Be i  10 

mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

– ilość zaprawy i łączną ilość cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm podano w tablicy 

1. 

Tablica 1. Ilość zaprawy, cementu i kruszywa zapewniające urabialność mieszanki  betonowej 

 

Rodzaj elementu 

 

Zalecana ilość zaprawy 

w dm3 na 1 m3 

mieszanki betonowej 

Najmniejsza suma objętości 

absolutnych cementu i ziarn 

kruszywa poniżej 0,125 mm, 

w dm3 na 1 m3 mieszanki 

betonowej 

Żelbetowe i betonowe elementy i 

konstrukcje o najmniejszym 

wymiarze przekroju większym niż 

60 mm i kruszywie do 31,5 mm 

 

450 550 

 

80 

 

4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową wg PN-

88/B-06250, nie powinna przekraczać: 

 wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 przedziałów wartości podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających, 

Tablica 2. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

 

Lp. 

 

Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza w %, 

przy uziarnieniu kruszywa 

0 ÷ 31,5 mm 

1 Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3 ÷ 5 

2 Beton narażony na stały dostęp wody, 

przed zamarznięciem 

4 ÷ 6 

 

5) maksymalne ilości cementu nie powinny przekraczać 450 kg/m3. Dopuszcza się  przekroczenie tej ilości o 

10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi: 

- dla betonu narażonego bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych: 270 kg (dla betonu 

zbrojonego) i 250 kg (dla betonu niezbrojonego), 

- dla betonu narażonego na stały dostęp wody, przed zamarznięciem: 270 kg, 

6) recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-

doświadczalną, zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Przy projektowaniu składu 

mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 

temperatura dobowa nie niższa niż 10° C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 

równą 1,3 RbG. 

2.4.2. Wymagane właściwosci betonu 

Jeżeli STWiORB nie podaje inaczej, beton powinien spełniać wymagania zestawione  w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagane właściwości betonu 

L

Lp. 

Cecha WYMAGANIE Metoda 

badań wg 

1

1 

Nasiąkliwość Do 6 % PN-88/B-06250  

2 

2 

Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250  

3 

3 

Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%. 

Spadek wytrzymałości nie większy od 

20 %  po 150 cyklach zamrażania i 

PN-88/B-06250  
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odmrażania (F150) 

  

W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu powinno 

być wykonane wg PN-88/B-06250, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych 

próbkach. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Sprzęt do wykonania robót powinien spełniać wymagania podane w STWiORB. M.13.01.00. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. TRANSPORT I PRZECHOWANIE SKŁADNIKÓW MIESZANKI BETONOWEJ POWINNY 

BYĆ ZGODNE Z WYMAGANIAMI PODANYMI W STWIORB. M.13.01.00. 

4.3. OGÓLNE ZASADY TRANSPORTU MASY BETONOWEJ 
 Zasady transportu mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

STWiORB M.13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

5.2. ZALECENIA OGÓLNE 
5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową,  STWiORB i z 

wymaganiami normy  PN-88/B-06250 oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i 

zatwierdzoną przez Inżyniera.   

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

betoniarskie, ewentualne projekty wykonawcze deskowań, projekt technologiczny betonowania. 

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania elementu konstrukcji, 

– zestawienie koniecznych badań. 

5.2.2. Zakres robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań), 

2.  wytworzenie mieszanki betonowej, 

3.  podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej , 

4.  pielęgnację betonu, 

5.  rozbiórkę deskowań, 

6.  wykańczanie powierzchni betonu, 

7.  roboty wykończeniowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, jeśli występuje, 

– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny (w przypadku betonu zbrojonego), 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  
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– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję (np. marki), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

  W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań 

wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania. Ustalona 

konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania i sposobu 

zagęszczenia. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej (w przypadku elementów widocznych), 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 

– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego 

oleju do form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Deskowania powinny zapewniać wykonanie elementów betonowych z dokładnością          ± 1cm. 

5.4. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie z zasadami podanymi w 

STWiORB M.13.01.00 

5.5. PODAWANIE I UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Zasady podawania i układania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, układanie i 

zagęszczanie, dostosowanie do warunków atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielęgnacja betonu 

powinny być zgodne z STWiORB M.13.01.00. Betonu podłoża (wyrównawczego) nie należy wibrować. 

5.6. ROZBIÓRKA DESKOWAŃ 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości 

projektowej i po okresie dojrzewania określonym w dokumentacji projektowej. 

5.7. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny być odpowiednio wykańczane 

wtedy, jeżeli dokumentacja projektowa stawiają takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie należy 

wykańczać zgodnie z STWiORB. M.13.01.00. 

5.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

– odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na 

zgodność z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkt 2 lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA SKŁADNIKÓW MIESZANKI BETONOWEJ 
Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 

kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

– obecności grudek gliny. 

Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla cementu 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,  

Początek  

 Stałość 

objętości  
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Klasa 

cementu 

wczesna   

normowa,  

  po 28 dniach 

 czasu wią-

zania, min  

(rozszerzalność), 

mm  

po 2 dniach 

 

po 7 dniach 

 

Klasa 32,5 

  

- 

  

 16 


 32,5 


 52,5 
 75  10 

 

Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 

W przypadku gdy: 

 czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996, 

 cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002, 

 okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002, 

obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996. 

Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,  należy 

przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8], 

 oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [9] (dotyczy kruszywa grubego), 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla żwiru marki 

20. 

Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-B-32250.  

Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.4. KONTROLA JAKOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in. 

szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan 

kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. 

Kontrolę jakości mieszanki betonowej i betonu należy przeprowadzać zgodnie z PN-88/B-06250 

oraz STWiORB. M.13.01.00 pkt 6.3. Wyniki kontroli powinny być zgodne z pkt 2.4 niniejszej STWiORB. 

6.5. TOLERANCJE WYMIARÓW 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej, to wymiary elementów nie powinny różnić 

się od projektowanych więcej niż o 1,0 cm.    

6.6. KONTROLA DESKOWAŃ 
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny 

być: 

– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz 

porównanie z poziomem wymaganym. 

Deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiązaniu do 

niezależnych reperów 

6.7. KONTROLA WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BETONOWYCH 
Za wyjątkiem betonu podłoża (wyrównawczego) oraz jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na 

powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione 

przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. 

Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

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

– wykonanie deskowań, 

– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. podłoża pod fundamenty). 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

oraz niniejszej STWiORB. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. 

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie 

składu ziarn 

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

zawartości gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

Rozporządzenie Ministra Transportu  Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 

nr 63, poz. 735. 
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M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

M.14.02.00 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

M.14.02.02 METALIZACJA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich poprzez naniesienie 

powłoki metalizacyjnej.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego przez natryskiwanie cieplne powłoki cynkowej na 

elementy stalowe ustroju niosącego obiektów inżynierskich oraz elementy wyposażenia.  

1.4.          OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1.  Powierzchnia istotnie ważna - część wyrobu pokryta lub przeznaczona do pokrycia powłoką, która 

jest istotna ze względów dekoracyjnych i/lub użytkowych danego wyrobu. 

1.4.2. Minimalna grubość miejscowa - najmniejsza wartość miejscowej grubości powłoki zmierzona na 

powierzchni istotnie ważnej danego wyrobu. 

1.4.3. Obróbka strumieniowo-ścierna - uderzanie strumienia ścierniwa, charakteryzującego się wysoką 

energią kinetyczną, w powierzchnię, która ma być przygotowana. 

1.4.4.    Ścierniwo do obróbki strumieniowo-ściernej - materiał stały przeznaczony do stosowania w 

obróbce strumieniowo-ściernej. 

1.4.5.    Punkt rosy - temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała się na stałej 

powierzchni. 

1.4.6. Rdzewienie nalotowe - nieznaczne tworzenie się rdzy na przygotowanej powierzchni stalowej, 

bezpośrednio po jej przygotowaniu. 

1.4.7. Zgorzelina  walcownicza - gruba warstwa tlenków utworzona na stali podczas przetwórstwa na 

gorąco lub obróbki na gorąco. 

1.4.8. Rdza - widoczne produkty korozji składające się, w przypadku metali żelaznych, głównie z 

uwodnionych tlenków żelaza. 

1.4.9. Pozostałe określenia  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Dla zastosowanych materiałów Wykonawca przedstawi Polską Normę przenoszącą normy 

europejskie, normę innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w razie ich 

braku, europejską aprobatę techniczną lub aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub normę 

międzynarodową.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej można zastosować materiały o właściwościach jak 

poniżej.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do metalizacji 

 Materiał powłokowy natryskiwany cieplnie z cynku ZN99,99 powinien być zgodny z        PN-EN 

ISO 14919:2002. 

2.2.2. Materiały do czyszczenia powierzchni stali. 

2.2.2.1. Materiały do odtłuszczania powierzchni 

Do odtłuszczania powierzchni stalowej można stosować wodne środki myjące lub rozpuszczalniki 

organiczne. Zaleca się stosowanie środków myjących nie zawierających fosforanów. Z wodnych środków 

myjących zaleca się średnio alkaliczne fosforanowe środki myjące z wysoką zawartością środków 
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powierzchniowo czynnych. Ze względu na właściwości szkodliwe dla środowiska należy unikać stosowania 

środków zawierających chlorofluorowęglowodory. 

2.2.2.2. Materiały do obróbki strumieniowo-ściernej 

Do przygotowania powierzchni należy użyć jednego z następujących materiałów ściernych: 

– śrutu z żeliwa utwardzonego, wg PN-EN ISO 11124-2:2000, 

– żużla pomiedziowego, wg PN-EN ISO 11126-3:2000, 

– żużla paleniskowego, wg PN-EN ISO 11126-4:2002, 

– elektrokorundu, wg PN-EN ISO 11126-7:2001. 

Materiał ścierny, niezależnie od typu, powinien być czysty i suchy. Materiały ścierne używane w 

obiegu zamkniętym nie powinny być wcześniej używane do innych celów, gdyż mogą zawierać 

zanieczyszczenia wprowadzone wskutek np. obróbki strumieniowo-ściernej tworzyw sztucznych, usuwania 

powłok, obróbki powierzchni zaolejonych lub zanieczyszczonych w inny sposób. Odpowiednią chropowatość 

można uzyskać tylko przez stosowanie ostrokątnego materiału ściernego. 

Wielkość ziarna materiału ściernego powinna być każdorazowo dobrana do konkretnego przypadku.  

Wielkość ta na ogół zawiera się między 0,5 mm i 1,5 mm. 

Sprężone powietrze używane do obróbki strumieniowo-ściernej również powinno być 

wystarczająco czyste i suche, aby uniknąć zanieczyszczenia materiału lub powierzchni części przeznaczonej 

do natryskiwania.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

3.2. SPRZĘT DO CZYSZCZENIA KONSTRUKCJI 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 

strumieniowo-ściernym zaakceptowanym przez Inżyniera. Należy stosować sprężarki śrubowe o wydajności 

minimum 5÷7 m
3
/min sprężonego powietrza (na jedno stanowisko piaskarskie) o ciśnieniu tak dobranym, aby 

zapewnić otrzymanie wymaganych parametrów przygotowania podłoża, tj. ok. 0,6÷1,2 MPa. Urządzenia 

ciśnieniowe stosowane przy czyszczeniu powinny być przystosowane do pracy ciągłej przy ciśnieniu min. 1,0 

MPa. Sprężone powietrze powinno być odpowiedniej jakości tzn. odolejone, odwodnione, nie zawierać 

czynników przyspieszających korozję stali. W tym celu należy stosować sprężarki bezolejowe, filtry 

sprężonego powietrza oraz odwadniacze. Zaleca się stosowanie inżektorowego urządzenia do czyszczenia 

powietrza i młotka igłowego. Przy projektowaniu ilości sprzętu można założyć, że jeden piaskarz na dobę jest 

w stanie oczyścić 20÷80 m
2
 powierzchni, a w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej ok. 20 000 m

2
, przy 

dwumiesięcznym terminie wykonania robót, potrzebne są trzy piaskarki jednostanowiskowe lub jedna 

trzystanowiskowa. W czasie czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną należy stosować urządzenia 

zmniejszające pylenie oraz urządzenie do natychmiastowego odsysania ścierniwa i odspojonych 

zanieczyszczeń. Przy oczyszczaniu przestrzeni zamkniętych niezbędny jest system wentylacji z odpylaniem.  

Do wybierania ścierniwa zaleca się stosowanie pompy odsysającej (np. pompy Rootsa o mocy 30 kW). 

Do czyszczenia konstrukcji wodą należy stosować urządzenie myjące, zapewniające ciśnienie 

minimum 20 MPa o wydajności 30÷50 l/min. Do odsysania wody można stosować zwykłą pompę wirnikową. 

Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po osłonięciu obiektu, gdy wilgotność 

powietrza jest zbyt wysoka lub gdy temperatura jest za niska, zalecane jest stosowanie osuszacza powietrza i 

ewentualnie podgrzewacza powietrza oraz urządzeń do wyciągania powietrza w celu dokładnej wentylacji. 

Wydajność instalacji wyciągowej musi być taka, aby w czasie czyszczenia była zapewniona należyta 

widoczność.  

3.3. SPRZĘT DO METALIZACJI 
Do metalizacji można używać urządzeń   gazowych lub łukowych. 

Przy projektowaniu liczby koniecznych urządzeń do metalizacji można założyć wydajność 20÷50 

m2/zmianę roboczą z jednego urządzenia z łukiem elektrycznym i 5÷20 m2/zmianę roboczą z jednego 

urządzenia gazowego; do jednego urządzenia potrzeba 15 kW mocy (w przypadku obiektu 20 000 m2 i 

dwumiesięcznego terminu wykonania robót, przy grubości metalizacji ok. 150÷200 m, należy mieć 4 

urządzenia łukowe i 2 gazowe). 

3.4. SPRZĘT DO TESTOWANIA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem do testowania przygotowania 

powierzchni, właściwości powłok i warunków atmosferycznych: 

wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1:2002 w przypadku obróbki 

strumieniowo-ściernej na sucho i wg PN-EN ISO 8501-4:2008 w przypadku czyszczenia wodą i wg 

standardów International „Slurryblasting Standards” w przypadku obróbki hydrościernej, 

– wzorce stopni przygotowania spoin, ostrych krawędzi i wad powierzchniowych wg PN-ISO 

8501-3:2004, 
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– wzorce profilu chropowatości powierzchni wg PN-EN-ISO 8503-2:1999 lub inny przyrząd 

do pomiaru chropowatości powierzchni, 

– taśmę do oceny stopnia zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3:2000, 

– konduktometr lub inne przyrządy lub zestawy chemiczne zgodne z normami PN-EN ISO 

8502-5:2005 i PN-EN ISO 8502-9:2002 do oceny rozpuszczalnych zanieczyszczeń jonowych, 

– termometr do oceny temperatury powietrza, podłoża i wilgotnościomierz od oceny 

wilgotności względnej powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrząd do odczytu 

punktu rosy, 

– elektromagnetyczny lub elektroniczny grubościomierz do pomiaru grubości powłok,  

– przyrząd do pomiaru przyczepności powłok (hydrauliczny lub pneumatyczny). 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. TRANSPORT ROZPUSZCZALNIKÓW 
Transport rozpuszczalników powinien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o 

przewozie materiałów niebezpiecznych, zgodnie z PN-C-81400:1989. 

4.3. TRANSPORT ELEMENTÓW METALIZOWANYCH  
Przy transporcie elementów z powłokami metalizowanymi zalecana jest ostrożność z uwagi na 

podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, powłoka metalizacyjna powinna być 

wykonana w wytwórni zgodnie z  PN-EN ISO 2063:2006. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dostępnej w każdej chwili dla  Inżyniera 

dokumentacji kontroli wewnętrznej zawierającej: 

 warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót, 

 wilgotność i temperaturę podłoża, 

 przygotowanie podłoża do metalizacji,  

 grubość naniesionych warstw powłok (sealera i powłoki metalizacyjnej), 

 długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw.  

Wymagania wobec Wykonawcy zabezpieczenia antykorozyjnego zostały podane w     STWiORB 

M.14.02.01. 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni do metalizacji 

5.2.1.1. Wymagania ogólne 

Powierzchnia metalowa powinna być tak przygotowana, aby powstała technicznie czysta 

powierzchnia gwarantująca dobrą przyczepność powłoki natryskiwanej.  Należy usunąć wszystkie odpryski 

spawalnicze i resztki żużla spawalniczego; spoiny i miejsca lutowania należy szczególnie staranne 

przygotować. Powinny być usunięte wszystkie tlenki, ślady olejów, tłuszczów i innych podobnych 

zanieczyszczeń. Chropowatość powierzchni powinna umożliwiać dobre zakleszczenie mechaniczne 

powierzchni natryskiwanej. Podczas prac przygotowawczych, aż do rozpoczęcia natryskiwania powierzchnie 

powinny być suche.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, powierzchnię stali do metalizacji należy 

przygotować zgodnie z PN-EN 13507:2002. 

Powierzchnia przygotowana do metalizacji powinna być oczyszczona przynajmniej do stopnia Sa2 

½ dla powłok cynkowych o grubości od 150 do 200 µm i do stopnia Sa 3 dla powłok grubszych, wg PN-ISO 

8501-1:2002.   

Z przygotowania powierzchni do metalizacji Wykonawca powinien sporządzić protokół.   

5.2.1.2. Metody przygotowania powierzchni do metalizacji natryskowej 

a) Odtłuszczanie 

Przed obróbką należy bardzo starannie usunąć z powierzchni wszelkie ślady zanieczyszczeń z oleju 

i tłuszczów. Szczególną uwagę należy zwrócić na otwory i kanały.  Powinien być umożliwiony odpływ cieczy 

z czyszczonej konstrukcji. Odtłuszczanie można wykonywać przez podgrzewanie, zanurzenie lub 

spryskiwanie, z dodatkowym wspomaganiem mechanicznym lub bez niego z użyciem ultradźwięków, 

szczotek względnie strumieniem pary.  Do odtłuszczania można stosować środki myjące wg pktu 2.2.2.1. Po 

odtłuszczeniu powierzchnię należy spłukać czystą świeżą wodą i wysuszyć.  

b) Obróbka strumieniowo-ścierna 
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Przed czyszczeniem należy zeszlifować krawędzie cięte na gorąco. Następnie przy pomocy obróbki 

strumieniowo-ściernej należy usunąć z powierzchni zanieczyszczenia w postaci rdzy, zgorzeliny (warstw 

tlenków), zadziorów, nierówności po spawaniu.   Obróbkę strumieniowo-ścierną należy wykonać zgodnie z 

PN-EN ISO 8504-2:2002. Parametry obróbki strumieniowo-ściernej powinny umożliwiać uzyskanie stopnia 

chropowatości Ry5 50-70 µm wg                             PN-ISO 8503-4:1999. Należy wygładzić spoiny oraz usunąć 

topnik po spawaniu przy pomocy szlifowania, tak aby niemożliwe było gromadzenie się zanieczyszczeń w 

obrębie spoin. Wszystkie krawędzie należy wyokrąglić promieniem nie mniejszym niż r = 2 mm. 

W procesie obróbki strumieniowo-ściernej  należy przestrzegać następujących zasad:  

1. obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni można wykonywać gdy temperatura powierzchni 

jest o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, lecz nie niższa od 5°C przy wilgotności względnej powietrza 

nie wyższej od 85 %. Na wolnym powietrzu wykonywać czyszczenie tylko przy dobrej pogodzie 

(niedopuszczalne jest wykonywanie czyszczenie przy silnym wietrze lub opadach atmosferycznych), 

2. należy stosować suche i pozbawione zanieczyszczeń ścierniwo, 

3. nie należy prowadzić czyszczenia w bezpośredniej bliskości świeżo pomalowanych 

powierzchni, 

4. odległość między narzędziem a podłożem powinna wynosić od 200 mm do 400 mm, 

5. nie wolno dopuścić do powstania nalotu korozyjnego po oczyszczeniu powierzchni. Nie 

należy dotykać powierzchni oczyszczonej gołymi rękami oraz zostawiać na niej śladów pyłów po obróbce 

strumieniowo-ściernej. Okres od ukończenia przygotowania powierzchni obróbką strumieniowo-ścierną do 

rozpoczęcia natryskiwania powłoki metalizacyjnej powinien być krótszy niż: 

– 8 godzin przy przechowywaniu oczyszczonego elementu w suchym i ciepłym pomieszczeniu, 

– 4 godziny - na otwartym powietrzu w temperaturze powyżej 15°C i wilgotności względnej 

poniżej 65 %, 

– 0,5 godziny - na otwartym powietrzu pod zadaszeniem, przy wilgotności względnej 90 %. 

Jeżeli przerwa była dłuższa lub nastąpiło zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to należy ją 

ponownie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną. Sam pył i kurz można usunąć z oczyszczonych powierzchni 

przy pomocy szczotek z włosia, przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego odoliwionego powietrza 

bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych, 

6. osoby przeprowadzające czyszczenie muszą mieć odpowiedni strój ochronny, a 

zwłaszcza maski na twarzy, chroniące drogi oddechowe przed pyłem oraz mechanicznym uszkodzeniem przez 

odbite cząstki ścierniwa bądź oczyszczonego materiału. 

c) Czyszczenie końcowe  

Dokładne czyszczenie końcowe powierzchni obrobionej strumieniowo-ściernie z resztek materiału 

ściernego i pyłu należy przeprowadzić za pomocą odsysania lub odmuchiwania suchym i pozbawionym oleju 

strumieniem sprężonego powietrza. 

5.2.2. Natryskiwanie powłoki metalizacyjnej 

Natryskiwanie cieplne należy rozpocząć niezwłocznie po przygotowaniu powierzchni metodą 

obróbki strumieniowo-ściernej, gdy powierzchnia pozostaje jeszcze sucha i czysta, i nie pojawiło się na niej 

żadne widoczne utlenienie. Przerwa powinna być możliwie jak najkrótsza, zwykle poniżej 4 godzin, zależnie 

od miejscowych warunków (patrz pkt.5.2.1.2.).  Jeżeli zauważy się pogorszenie jakości powierzchni 

przeznaczonej do natryskiwania, należy ją ponownie przygotować wg pktu 5.2.1. 

Natryskiwanie nie powinno być wykonywane w warunkach, które mogą prowadzić do kondensacji 

pary wodnej na powierzchni przeznaczonej do metalizacji. Powłoki metalizacyjne można wykonywać przy 

temperaturze powietrza wyższej niż +5°C, przy wilgotności względnej powietrza niższej od 85 %, oraz gdy 

temperatura elementu jest wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy otoczenia. Robót nie można wykonywać 

w czasie deszczu, mgły, przy silnym wietrze. 

Bezpośrednio przed natryskiwaniem powierzchnia powinna być sucha i pozbawiona kurzu, 

tłuszczu, zgorzeliny, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe, które podczas procesu nie powinny być natryskane należy przed 

rozpoczęciem natryskiwania odpowiednio osłonić. Można do tego wykorzystać taśmy samoprzylepne, twarde 

drewno, gumę, silikon lub zabezpieczenia metalowe. W żadnym przypadku materiał użyty na osłony nie 

powinien zanieczyścić pokrywanej powierzchni. 

Ciśnienie gazów dla pistoletów płomieniowych oraz warunki prądowe dla pistoletów łukowych 

powinny być zgodne z instrukcjami obsługi tych urządzeń. 

Podczas natryskiwania należy zapewnić odpowiednie odległości pistoletów od płaszczyzny 

natryskiwanej, które wynoszą zwykle 150200 mm i powinny być zgodne z instrukcją obsługi urządzenia. 

Przy ręcznym nakładaniu powłok w celu uzyskania równomiernej grubości powłoki pistolet należy 

prowadzić ruchem jednostajnym w taki sposób, by każde następne pasmo zachodziło na uprzednio wykonane 

na połowę jego wysokości. Dla uzyskania właściwej, żądanej grubości, należy natryskiwać kilka warstw w 

taki sposób, by kierunki nakładania w następujących po sobie warstwach były prostopadłe w stosunku do 

siebie. Przy natryskiwaniu na elementy przewidziane do spawania, należy w miejscu przewidywanych 
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spawów pozostawić nie pokryty pas materiałem metalizacyjnym o szerokości około 50 mm, który należy 

pokryć łatwą do usunięcia powłoką ochronną (gruntem ochrony czasowej nie przeszkadzającym w pracach 

spawalniczych) lub zakleić taśmą. 

W czasie spawania należy chronić powierzchnię z wykonaną powłoką metalizacyjną osłonami z 

blachy, by nie dopuścić do osadzania się na niej odprysków rozgrzanego metalu. 

Po zakończeniu montażu fragmenty powierzchni przewidziane do uzupełniającej metalizacji należy 

poddać obróbce strumieniowo-ściernej, osłaniając powierzchnie metalizowane przed działaniem ścierniwa. Po 

dokładnym oczyszczeniu należy uzupełnić powłokę metalizacyjną tak, by nowa powłoka zachodziła na 

uprzednio wykonaną. 

5.2.3. Powłoka metalizacyjna 

Metalizację należy wykonać z cynku ZN99,99, spełniającego wymagania PN-EN ISO 14919:2002 .  

Natryskana powłoka powinna mieć jednolity wygląd, powinna być pozbawiona pęcherzy i miejsc 

niepokrytych oraz niezwiązanych cząstek materiału. Powinna być wolna od wad, które mogą mieć szkodliwy 

wpływy na trwałość powłoki i mogą ograniczyć jej przewidywane zastosowanie.  Porowatość powłoki 

powinna być nie większa niż 40% objętości. 

Grubość powłoki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i nie powinna być mniejsza niż 

150 µm. Gdy powłoka jest zbyt cienka, można uzupełnić jej grubość, pod warunkiem, iż powłoka nie uległa 

zawilgoceniu lub zabrudzeniu i nie wykazuje śladów korozji.  

W przypadku niedostatecznej przyczepności powłoki, odstawania jej na krawędziach, 

występowania pęknięć lub pęcherzy całą powłokę należy usunąć i wykonać ją ponownie, po powtórnej 

obróbce strumieniowo-ściernej. Powłoki metalizowane należy pokryć powłokami malarskimi wg rodzaju i 

zasad określonych w STWiORB M.14.02.01.  

Możliwie szybko po zakończeniu metalizacji, zanim powłoka metalizacyjna wchłonie jakąkolwiek 

wilgoć (nie później niż po 4 godzinach) należy uszczelnić powłokę metalizacyjną poprzez naniesienie powłoki 

technologicznej z materiału od dużej penetrowalności i zwilżalności podłoża (na bazie niskocząsteczkowej 

żywicy, zużycie 70÷200 g/m2). Do wykonania powłoki uszczelniającej należy stosować odpowiednią farbę – 

sealer. Grubość powłoki uszczelniającej powinna być zgodna z wymaganiami producenta (około  20m). 

Miejsca uszkodzeń powłok metalowych natryskowanych cieplnie należy zabezpieczać tą samą technologią lub 

stosować farby, które są zawiesiną zmikronizowanego cynku w żywicy węglowodorowej (powyżej 99,5% 

wag. cynku w suchej powłoce). Do czasu nałożenia powłok malarskich metalizowane powierzchnie muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Z kontroli powłoki metalizacyjnej Wykonawca przedstawi protokół. 

5.2.4. Warunki dotyczące bezpieczeństwa pracy 

5.2.4.1. Czynności wstępne 

Przed przystąpieniem do robót antykorozyjnych należy: 

– sprawdzić wszystkie środki dostępu (rusztowania, wózki, drabiny itp.);  pracownicy biorący 

udział w procesie muszą znać maksymalne dopuszczalne obciążenie i nigdy go nie przekraczać, 

– sprawdzić, czy wszystkie stanowiska pracy spełniają wymagania szczegółowo podane w 

„Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu 

cieplnym” (Dz. U. z 2004 r. nr 16 , poz. 156), 

– sprawdzić, czy wszystkie wyroby (środki odłuszczające i rozpuszczalniki) posiadają, zgodnie 

z wymaganiami Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. 

nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,   

– zapoznać pracowników ze szczegółami procesu technologicznego, 

– sprawdzić w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy są wymagane 

specyficzne środki ochrony i zapoznać pracowników z zagrożeniem pożarowym i wybuchowym materiałów, 

– w wypadku prac na gotowym obiekcie, wykonać odpowiednie osłony i zabezpieczenia 

zapobiegające zanieczyszczeniu gleby i wód. 

5.2.4.2. Czyszczenie powierzchni 

Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy: 

– sprawdzić, czy operatorzy sprzętu posiadają odpowiednie uprawnienia, 

– skontrolować, czy pracownicy posiadają odpowiednie ubranie ochronne przed uderzeniem 

cząstek ścierniwa, 

– przetestować węże doprowadzające powietrze i ścierniwo wraz ze złączkami ciśnieniem 

wyższym niż robocze, 

– sprawdzić zawory bezpieczeństwa, czujniki blokujące i zabezpieczenia przeciwdziałające 

uszkodzeniu ciała, 

– sprawdzić, czy obróbka strumieniowo-ścierna nie zagraża innym pracownikom lub 

urządzeniom, 
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– w sytuacji, gdy pracownik obsługujący dyszę nie widzi operatora oczyszczarki, ustalić 

sposób komunikacji między nimi,  

– sprawdzić, czy powietrze doprowadzone do hełmów jest odpowiedniej czystości i czy jest 

podłączona sygnalizacja wzrostu temperatury i obecności tlenku węgla, 

– sprawdzić, czy wentylacja zapewni wystarczająco niski poziom zapylenia, jeżeli elementy 

konstrukcji są czyszczone w warsztatach, w pomieszczeniach nie będących typowymi komorami 

śrutowniczymi. 

Dopuszczalne stężenie pyłów określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 

października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 212, poz. 1769). 

5.2.4.3. Natryskiwanie cieplne 

Przed przystąpieniem do metalizacji należy zlokalizować i usunąć możliwe źródło ognia (spawanie, 

szlifowanie, grzejniki, urządzenia elektryczne nie będące w wersji przeciwwybuchowej). Należy sprawdzić 

sprzęt do aplikacji, węże powietrzne i złączki przetestować ciśnieniem wyższym od roboczego,  

Należy ściśle przestrzegać wszystkich zapisów „Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki 

Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu 

powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym” (Dz. U. z 2004 r. nr 16 , poz. 156). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” .  

6.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA METALIZACJI 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej 

STWiORB, 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO METALIZACJI 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni do metalizacji obejmuje: 

a) sprawdzenie warunków klimatycznych przed przystąpieniem do czyszczenia  powierzchni 

Warunki,  w jakich będzie wykonywane  czyszczenie powierzchni powinny być zgodne z pktem 

5.2.1.2, 

b) wizualną ocenę przygotowania powierzchni do metalizacji wg PN-EN-ISO 8501-1:2002 i        PN ISO 

8501-1/AD1:1998/Apl:2002  

Powierzchnię stali należy obejrzeć w rozproszonym świetle dziennym lub w sztucznym z żarówką o 

mocy co najmniej 100 W i porównać z fotografiami wzorców zamieszczonych w normie. Wzorce należy 

umieścić obok ocenianej powierzchni. Jako wynik dla danego elementu należy przyjąć najgorszy stwierdzony 

stopień czystości powierzchni, najbliższy wyglądowi ocenianej powierzchni stalowej. Stopień oczyszczenia 

powierzchni powinien być zgodny z dokumentacja projektową, ale nie niższy niż Sa2 ½ dla powłok 

cynkowych o grubości od 150 do 200 µm i  Sa 3 dla powłok grubszych,   

c) sprawdzenie dopuszczalnych wad powierzchni przygotowanej do metalizacji, przyjmowane jak dla „P3”, 

wg PN-ISO 8501-3:2004, 

d) ocenę chropowatości powierzchni:  

Ocenę należy przeprowadzać wg PN-ISO 8503-4:1999. Chropowatość powierzchni powinna wynosić  

Ry5 = 50÷70 m. Podczas badania chropowatości należy unikać zanieczyszczenia powierzchni 

przygotowanych części. Należy zwrócić uwagę, czy nie nastąpił niepożądany ubytek materiału, spowodowany 

zbyt intensywną obróbką strumieniowo-ścierną, 

e) ocenę stanu zatłuszczenia powierzchni: 

Ocenę ilościową przeprowadza się poprzez zdjęcie z powierzchni zatłuszczeń metodą Bresle’a wg 

PN-EN ISO 8502-6:2000 z użyciem cykloheksanu jako rozpuszczalnika, a następnie oznaczenie 

kolorymetryczne tłuszczów w reakcji z kwasem siarkowym i dwuchromianem potasu.  Nie wszystkie tłuszcze 

można zdjąć i oznaczyć tą metodą. Do oceny jakościowej zaleca się stosować metodę fluorescencyjną dla 

wszystkich zatłuszczeń, które świecą w świetle UV. Metoda polega na oświetleniu badanej powierzchni 

światłem UV o długości fali w zakresie 380÷430 nm.  Badanie należy przeprowadzić w ciemności, większość 

zanieczyszczeń tłuszczowych świeci w ciemności pod wpływem oświetlenia światłem UV. Ocenę należy 

przeprowadzić przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni. Dla zanieczyszczeń tłuszczowych, które 

nie świecą w świetle UV ocenę przeprowadza się wg normy PN- H-97052:1970. Na badaną powierzchnię 

nakłada się 2÷3 krople benzyny ekstrakcyjnej. Po upływie 10 s na badane miejsce przykłada się krążek bibuły 
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do sączenia, a na drugi krążek wzorcowy z tej samej bibuły daje się 2÷3 krople tej samej benzyny. Po 

odparowaniu benzyny porównuje się krążki przy świetle dziennym. Różnica wyglądu krążków (obecność lub 

brak plamy tłuszczowej) świadczy o zatłuszczeniu powierzchni. Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w 

trzech miejscach badanej powierzchni. Powierzchnia przygotowana do metalizacji powinna wykazywać brak 

zatłuszczenia, 

f) ocenę stanu zapylenia powierzchni: 

Ocenę przeprowadza się zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000. Na badaną powierzchnię nakłada się 

pasek taśmy samoprzylepnej Celofix A długości 15 cm i trzykrotnie przeciąga kciukiem przez całą długość 

taśmy. Taśmę po zdjęciu nakłada się na kontrastowe podłoże i porównuje ze wzorcami podanymi w normie. 

Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni. Powierzchnia 

przygotowana do metalizacji powinna wykazywać brak zapylenia. 

g) ocenę zanieczyszczeń jonowych na powierzchni, przeprowadzoną dwoma metodami: 

1) Metodą zdejmowania zanieczyszczeń z powierzchni opisaną w normie PN-EN ISO 8502-5:2005. 

W  miejscu pomiarowym nakleja się szablon o wymiarach 10  10 cm z papieru samoprzylepnego celem 

ograniczenia powierzchni pobrania próbki. Z tego obszaru zdejmuje się zanieczyszczenia za pomocą trzech 

tamponów z waty zamoczonych w wodzie destylowanej o maksymalnym przewodnictwie 5Scm
-1

. Tampony 

moczy się w pojemniku ze 100 ml wody destylowanej. Po przetarciu ograniczonego szablonem obszaru 

tampon umieszcza się w suchym pojemniku. Po zakończeniu zdejmowania zanieczyszczeń ograniczony obszar 

wyciera się suchym tamponem i umieszcza się go też w pojemniku. Do pojemnika z tamponami wlewa się 

resztę niewykorzystanej wody destylowanej i intensywnie miesza. Liczba punktów zdejmowania 

zanieczyszczeń (punktów pomiarowych)jonowych powinna wynosić: 

 

Wielkość powierzchni w m
2 

Liczba punktów pomiarowych 

Do 100             5 

101 ÷ 1000            10 

1 001 ÷ 5000            20 

powyżej 5000 20 punktów na każde 5000 m
2
 

 

2) Oznaczaniem zanieczyszczeń w zdjętej próbce dokonanym wg PN-EN ISO 8502-9:2002. 

Przewodność roztworu wody destylowanej ze zdjętymi zanieczyszczeniami mierzy się konduktometrem z 

kompensacją temperatury. Od tak zmierzonego przewodnictwa odejmuje się przewodnictwo użytej do 

zdejmowania zanieczyszczeń wody destylowanej. Wynik w temperaturze 20C podaje się w mS/m. Poziom 

zanieczyszczeń jonowych powinien wynosić poniżej 15 mS/m.  

h) sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni  

Powierzchnia powinna wykazywać brak zawilgocenia, sprawdzony wg PN-EN ISO 8502-4:2000 i 

PN-EN ISO 8502-8:2006. 

6.4. KONTROLA NAKŁADANIA POWŁOKI METALIZACYJNEJ 
W trakcie natryskiwania powłoki metalizacyjnej należy sprawdzać warunki pogodowe (temperaturę 

powietrza i elementu, wilgotność powietrza, temperaturę punktu rosy otoczenia, brak opadów, mgły, silnego 

wiatru) oraz technologiczne (odległość natryskiwania, ciśnienie gazów bądź napięcie i natężenie prądu w 

zależności od stosowanej aparatury, które powinny być zgodne z instrukcjami obsługi tych urządzeń, sposób 

nanoszenia powłoki). Warunki w trakcie nakładania powłoki metalizacyjnej powinny być zgodne z podanymi 

w pkcie 5.2.3. 

6.5. OCENA JAKOŚCI POWŁOKI METALICZNEJ 
6.5.1. Wygląd 

Powierzchnia powłoki powinna mieć jednolity wygląd, powinna być pozbawiona pęcherzy lub 

miejsc niepokrytych oraz niezwiązanych cząstek metalu lub wad, które mogą mieć szkodliwy wpływ na 

trwałość powłoki i mogą ograniczyć jej przewidywane zastosowanie. 

6.5.2. Grubość powłoki 

Pomiar grubości należy wykonać metodą magnetyczną zgodnie z PN-EN ISO 2178:1998. Grubość 

miejscową określa się jako średnią arytmetyczną z 10 pomiarów wykonanych na powierzchni odniesienia 1 

dm2, rozmieszczonych zgodnie z PN-EN ISO 2063:2006, pkt. 7.1.3. Pomiar grubości miejscowej, w celu 

określenia charakterystycznej grubości minimalnej wykonuje się w punktach wskazanych przez Inżyniera. 

6.5.3. Przyczepność 

Przyczepność powłoki metalizacyjnej należy badać metodą odrywania wg PN-EN  ISO 2063:2006. 

Przyczepność powłoki powinna ≥ 5 MPa. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  STWiORB M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. Roboty 

objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu. 
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Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”  oraz niniejszej STWiORB. 

Odbiory następują na podstawie wyników badań przedstawionych w pkcie 6. Jeżeli wszystkie 

badania dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli 

choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym 

wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN ISO 11124-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Ostrokątny śrut z żeliwa 

utwardzonego 

 

 PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Żużel pomiedziowy 

 

. PN-EN ISO 11126-4:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 4: Żużel 

pomiedziowy 

 

 PN-EN ISO 11126-7:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 7: Elektro-korund 

 

 PN-EN ISO 14919:2002 Natryskiwanie cieplne. Druty, pręty i żyłki do natryskiwania 

płomieniowego i łukowego. Klasyfikacja. Techniczne warunki dostawy 

 

 PN-EN ISO 2178:1998  Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości 

powłok. Metoda magnetyczna 

 

 PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne. Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Cynk, 

aluminium i ich stopy 

 

 PN-EN ISO 8503-4:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży 

stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 4: Metoda 

kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu 

powierzchni. Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego 

 

 PN-ISO 8501-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 

podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym  usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok 

 PN-ISO8501-1/ 

AD1:1998/Apl:2002 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 

podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok (Dodatek AD1) 

 

 PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem   farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: 

Obróbka strumieniowo-ścierna. 

 

 PN-EN 13507:2002 Natryskiwanie cieplne. Przygotowanie powierzchni metalowych 

przedmiotów i części przed natrys-kiwaniem cieplnym 

 

 PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
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Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych 

obszarów z wadami powierzchni   

 

 PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do 

analizy. Metoda Bresle’a 

 

 PN- H-97052:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

 

 PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena 

pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 

malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

 

 PN-EN ISO 8502-5:2005  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i lakierów i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Część 5: Oznaczanie chlorków na powierzchniach 

stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki 

wskaźnikowej) 

 

 PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego 

oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie 

 

 PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 

kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby 

 PN-EN ISO 8502-8:2006  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Część 8: Metoda polowa refraktometrycznego 

oznaczania wilgoci 

 

 PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 

 PN-EN ISO 8501-4:2008  

 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.  

Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i 

stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody 

pod wysokim ciśnieniem 

 

 Wzorce firmy Interational „Slurryblasting Standards” 

 

 PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni 

podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda 

stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 

strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca 

 

 PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych 

przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i 

natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r. nr 16 , poz. 156) 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z  2001 
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r. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 212, poz. 1769) 
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M.14.02.03 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 

STALOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi stalowych elementów wyposażenia. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie powłok malarskich na stalowych elementach wyposażenia 

i dotyczą:  

- przygotowanie powierzchni do malowania,  

- nanoszenie warstwy gruntu i międzywarstwy, 

- nanoszenie farb nawierzchniowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto definiuje się: 

1.4.1. Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią 

zakładanych właściwości użytkowych. 

1.4.2. Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu 

składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 

1.4.3. Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim 

funkcję ochronną. 

1.4.4. Korozja stali – niszczenie na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej żelaza ze 

środowiskiem korozyjnym. 

1.4.5. Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu 

uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia 

mechaniczne. 

1.4.6. Powłoka malarska – powłoka ochronna otrzymana przez nałożenie materiałów malarskich na 

zabezpieczaną powierzchnię. 

1.4.7. Powłoka ochronna (antykorozyjna) – warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni stali w celu 

zabezpieczenia jej przed korozją. 

1.4.8. Punkt rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po 

obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się 

wody zawartej w powietrzu. 

1.4.9. Rdza – produkt korozji elektrochemicznej żelaza i jego stopów, składający się głównie z jego 

tlenków, zwykle uwodnionych. 

1.4.10. Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do 

wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 

1.4.11. Środowisko korozyjne – środowisko, w którym zachodzi proces korozji stali. 

1.4.12. Warstwa podkładowa (gruntująca) – warstwa powłoki malarskiej przylegająca bezpośrednio do 

zabezpieczanej powierzchni stali i zapewniająca odpowiednią przyczepność tej powłoki do podłoża stalowego 

oraz jednocześnie poprawiająca jej właściwości ochronne. 

1.4.13. Warstwa pośrednia powłoki – jedna z warstw wielowarstwowej powłoki malarskiej, usytuowana 

pomiędzy warstwą podkładową (gruntująca) i warstwą wierzchnią. 

1.4.14. Warstwa wierzchnia powłoki – warstwa ochronnej, wielowarstwowej powłoki malarskiej, stykająca 

się bezpośrednio ze środowiskiem korozyjnym. 

1.4.15. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane środki zwiększające odporność 

obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA FORMALNE 
Zestawu pokryć malarskich dokonuje Wykonawca, a szczegóły przedkłada Inżynierowi do 

zatwierdzenia. Dobrany zestaw pokryć powinien: 

- posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

- zapewniać trwałość powłoki ochronnej na 10 lat, 

- odpowiadać warunkom niniejszej STWiORB, 

- podlegać akceptacji Inżyniera. 

Zaleca się zastosowanie sprawdzonych zestawów malarskich renomowanych firm. 

2.2. PODSTAWOWE MATERIAŁY ZESTAWU MALARSKIEGO 
Należy stosować różne zestawy farb na powierzchnie ocynkowane i nieocynkowane. W skład takich 

zestawów malarskich wchodzą zazwyczaj: farba podkładowa (gruntująca), farba do wykonania pośredniej 

warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego oraz farba nawierzchniowa. Całkowita grubość powłoki ochronnej 

wykonanej przy użyciu wybranych farb powinna wynosić: 

-  

-  

Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach ocynkowanych zaleca się 

zastosowanie następującego zestawu farb: 

- farba do gruntowania na powierzchnie ocynkowane, 

- emalia na powierzchnie ocynkowane. 

Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach nieocynkowanych zaleca się 

zastosowanie następującego zestawu farb: 

- warstwa gruntująca (podkładowa), 

- warstwa pośrednia zabezpieczenia antykorozyjnego – emalia ftalowa, 

- warstwa nawierzchniowa – emalia ftalowa, nawierzchniowa. 

2.3. KOLOR POKRYCIA MALARSKIEGO 
Kolory dwóch pierwszych warstw (tj. podkładowej i pośredniej) dowolne, ale różniące się 

zdecydowanie dla różnych warstw. Kolor wierzchniej warstwy pokrycia zatwierdza Inżynier na podstawie 

wzorników i próbnych malowań wykonanych w miejscach mało widocznych. Kolorystyka elementów została 

określona w Dokumentacji Projektowej. 

2.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Farby stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować możliwość nanoszenia 

 

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń Producenta i danych 

zawartych w kartach technicznych oraz przestrzegać warunków jego użycia. Na każdym opakowaniu 

dostarczonej farby muszą być wszystkie napisy po polsku. Farby należy przechowywać w warunkach i 

okresach czasu określonych przez Producenta. 

Z uwagi na to, że niektóre farby zestawu malarskiego mogą być dwuskładnikowe, należy ściśle 

przestrzegać i kontrolować podanych przez Producenta warunków mieszania i czasów ich przydatności do 

użycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszaną farbą musi być umieszczona na widocznym miejscu 

godzina przydatności farby do użycia. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZĘTU 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

3.2. SPRZĘT DO CZYSZCZENIA KONSTRUKCJI 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 

strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz 

przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i 

suchego powietrza. 

3.3. SPRZĘT DO MALOWANIA 
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów lub instrukcjami 

nakładania farb dostarczonymi przez Producenta. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod 

aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletów i pomp 

nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem o zbliżonych właściwościach 

technicznych dostępnym w kraju. Rodzaj użytego sprzętu podlega akceptacji przez Inżyniera. Prawidłowe 

ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację 

Inżyniera. 
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4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Materiały – farby zestawu antykorozyjnego - należy przewozić krytymi środkami transportu 

chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-89/C-81400. 

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone 

budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo 

palnych zgodnie z normą PN-89/C-81400. Materiały malarskie należy przechowywać w oryginalnych, 

szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpośredniego 

promieniowania słonecznego, z dala od źródeł zapalnych. Temperatura wewnątrz pomieszczeń 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Zabezpieczenie antykorozyjne należy 

wykonać w wytwórni. Na budowie przewiduje się jedynie wykonanie uzupełnienia powłoki malarskiej w 

miejscach styków montażowych oraz w miejscach uszkodzonych w czasie transportu i montażu. 

5.2. WARUNKI WYKONANIA 
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inżynier może 

zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny 

ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik 

nanoszenia powłok i eliminacji technik, nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także temperatura 

i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych 

jest wykonywanie malowania w temperaturze 

od aktualnego punktu rosy. Wykonywanie prac malarskich jest niedopuszczalne: 

- we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych oraz gdy na powierzchniach 

konstrukcji występuje rosa, 

- , 

- w pobliżu źródeł kurzu, sadzy, itp. 

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na 

działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.  

5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
5.3.1. Przygotowanie powierzchni nieocynkowanych 

Powierzchnia elementów przeznaczonych do malowania powinna być pozbawiona zadziorów 

nierówności po spawaniu, szczelin powstałych w miejscach łączenia elementów, pęknięć. Zadziory, 

nierówności, szczeliny, pęknięcia należy usunąć za pomocą obróbki mechanicznej lub spawania. 

Z powierzchni stali należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia. 

Ważnym elementem przygotowania powierzchni jest odtłuszczanie. Odtłuszczanie należy wykonać 

przed oczyszczeniem strumieniowo-ściernym. Zatłuszczone miejsca powinny być przemyte 

rozpuszczalnikiem organicznym lub przemysłowymi środkami odtłuszczającymi. Dopuszcza się usuwanie 

smarów głęboko zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie palnikiem. Zanieczyszczenia materiałami 

trudno usuwalnymi (np. bitumy) można usunąć obróbką strumieniowo-ścierną, przy użyciu ścierniw 

jednorazowego użytku. Nie dopuszcza się stosowania tych ścierniw do ostatecznego przygotowania 

powierzchni. 

Ostateczne przygotowanie powierzchni należy przeprowadzić za pomocą obróbki 

strumieniowo-ściernej lub mechanicznej. Do oczyszczenia przez piaskowanie konstrukcji cienkościennych (o 

piaskowania elementów grubościennych (o grubości ścianek powyżej 10 mm) piasek krzemowy o wielkości 

nie może przekraczać 3,0 atm. Oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną powinno zapewnić całkowite 

usunięcie śladów korozji, warstw tlenków (walcowiny, zgorzeliny) oraz schropowacenie powierzchni. 

Optymalna chropowatość powierzchni stalowych po oczyszczeniu strumieniowo ściernym, określona 

-87/M-04251). Oczyszczona powierzchnia powinna być 

równomiernie matowa o 1 lub 2 stopniu czystości wg PN-70/H-97050 lub Sa3, lub Sa21/2 wg PN-ISO 8501-1, 

SIS 055900- -70/H-97050 odpowiada Sa3 wg PN-ISO 8501-1) w 

zależności od rodzaju zastosowanych materiałów - farb. Obróbkę strumieniowo-ścierną prowadzić jedynie 
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Nie należy dotykać powierzchni oczyszczonej gołymi rękami oraz pozostawiać na niej śladów 

pyłów po obróbce strumieniowo-ściernej. Po oczyszczeniu metodą strumieniowo-ścierną, z powierzchni 

należy usunąć pył, kurz i inne zanieczyszczenia mechaniczne poprzez odmuchanie sprężonym powietrzem, 

należy zwrócić uwagę, aby było ono pozbawione oleju. Dotyczy to również powietrza używanego do napędu 

urządzeń oczyszczających. 

5.3.2. Przygotowanie powierzchni ocynkowanych 

Powierzchnie ocynkowane należy pokrywać powłokami malarskimi bezpośrednio po ocynkowaniu, 

w najkrótszym, przewidzianym przez aprobatę techniczną danej farby czasie. Powierzchnie ocynkowane 

należy jedynie odtłuścić. 

5.4. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW MALARSKICH ORAZ SPRZĘTU 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do 

aplikacji. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w 

zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. 

Każdy materiał powłokowy należy przygotowywać do stosowania ściśle wg procedury podanej we 

właściwej dla danego materiału karcie technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tą składają się: mieszanie 

zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w określonych proporcjach i 

określony sposób poszczególnych składników (opakowań), dodawanie rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach 

dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia).  

Zaleca się używanie mieszadeł mechanicznych.  

Zwraca się uwagę, że niektóre wytypowane w niniejszej STWiORB farby są chemoutwardzalne i w 

związku z tym mają ograniczoną żywotność po wymieszaniu składników. Dlatego należy bezwzględnie 

przestrzegać zużywania całej przygotowanej do stosowania ilości farby w okresie, w którym zachowuje ona 

swoją żywotność.  

Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po 

użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producentów farb. 

5.5. GRUNTOWANIE I NAKŁADANIE MIĘDZYWARSTWY 
Farby do gruntowania należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych odpowiadających 

tym farbom. Szczególną uwagę należy poświęcić starannemu zagruntowaniu spoin i krawędzi z tym, że 

krawędzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mieć powłoki malarskiej w pasach o szerokości 50 

mm. Pasy te na okres transportu i składowania konstrukcji powinny być zabezpieczone spawalnym gruntem 

ochrony czasowej zapewniający ochronę na okres do 12 miesięcy. Grunt ten musi być kompatybilny z innymi 

stosowanymi gruntami.  

Nanoszenie następnej warstwy (międzywarstwy) może się odbywać po upływie wymaganego 

podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakładania następnej powłoki. Czas ten zależy 

głównie od temperatury i wilgotności w zależności od stosowanych preparatów. 

5.6. NANOSZENIE FARB NAWIERZCHNIOWYCH 
Farby nawierzchniowe należy nanosić na konstrukcje już pokryte międzywarstwą. Powierzchnia 

nowych elementów po transporcie i składowaniu musi zostać oczyszczona. Jeżeli został przekroczony okres, 

jaki producent farb przewiduje pomiędzy nakładaniem międzywarstwy a nakładaniem nawierzchniowej farby 

należy przeprowadzić zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie powierzchni 

odpowiednim rozcieńczalnikiem. Farby nawierzchniowe należy nanosić w sposób określony w kartach 

technicznych, odpowiadających tym farbom. 

5.7. MALOWANIE KONSTRUKCJI W MIEJSCACH STYKU 
Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegających 

powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze należy wyrównać przez oszlifowanie i natychmiast po 

oczyszczeniu nałożyć warstwę farby do gruntowania, a następne warstwy nanosić wg zasad niniejszej 

STWiORB. 

5.8. POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO ZABETONOWANIA 
Powierzchni przeznaczonych do późniejszego zabetonowania nie należy pokrywać powłokami 

malarskimi. Powierzchnie te bezpośrednio przed ułożeniem betonu należy oczyścić szczotkami. 

5.9. UŻYTKOWANIE POWŁOK MALARSKICH 
Konstrukcjom zagruntowanym należy w czasie ich składowania zapewnić odpowiednie warunki, 

chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki malarskie winny być chronione w czasie 

transportu elementów przez odpowiednie przekładki z gumy lub filcu, a elementy muszą być odpowiednio 

mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w uchwyty ułatwiające załadunek i rozładunek. 

Nie dopuszcza się składowania elementów konstrukcji bezpośrednio na ziemi, winny być składowane na 

podkładkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300 mm nad poziomem terenu. 

Elementy zagruntowane można transportować po całkowitym wyschnięciu powłoki.  

Nanoszenie betonu na elementy lub układanie prefabrykatów, bądź asfaltu lanego, może mieć 

miejsce dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powłoki.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

610 

 

5.10. WARUNKI BHP 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla 

zdrowia pracowników, należy więc, przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywanych prac: 

- czyszczenie strumieniowo-ścierne winno odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach 

obsługiwanych z zewnątrz. Gdy odbywa się ono z udziałem pracownika, to należy go 

zaopatrzyć w pyłoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy 

śrutowaniu pracownik winien mieć kask dźwiękochłonny, a przy czyszczeniu szczotkami 

okulary ochronne, 

- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów 

malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać 

żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy,  

- nie spożywać posiłków w miejscach pracy,  

- w przypadku zabrudzenia farbą, myć ręce tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego 

odparowaniu, wodą z mydłem, 

- skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SPRAWDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW MALARSKICH 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany 

przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Inżyniera zaświadczenie o wynikach ostatnio 

przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien 

przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań określonymi w normach przedmiotowych i 

w zakresie badań wymaganych przez Inżyniera. 

6.2. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA 
Ocenę przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza się w oparciu o      PN-70/H-

97052 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej STWiORB. 

Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i chropowatości powierzchni stali oraz ocenie stanu 

powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocenę 

przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz 

dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości przeprowadza się w 

oparciu o PN-ISO 8501 oraz PN-ISO 8503.  

6.3. KONTROLA NAKŁADANIA POWŁOK MALARSKICH 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, 

techniki nakładania materiału malarskiego i stosowanych parametrów technologicznych oraz przestrzegania 

zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok, a także 

przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.  

Inżynier może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych 

warstw wg PN-93/C-81545.  

Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich.  

6.4. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANYCH POWŁOK 
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu warstw nawierzchniowych, przed 

wysyłką elementów konstrukcji na budowę. Ocenę dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i 

przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki malarskiej. Badania przeprowadza się na powłokach suchych i 

po aklimatyzacji (wysezonowanych).  

Grubość powłoki winna być zgodna z niniejszą Specyfikacją. Mierzy się ją przy pomocy metod 

nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno - indukcyjnych, zgodnie z              PN-93/C-81515, 

lub innych zapewniających dokładność 10%.  

Pomiar należy wykonać w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru 

należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu 2 najwyższych 

odczytów z 7 pomiarów. Średnia ta nie może wynosić mniej niż grubość ustalona dla danej powłoki. 

Badanie porowatości należy przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544. 

Badanie przyczepności pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531.  

Powłoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczeń powinna być naprawiona pędzlem, z 

zastosowaniem farb wg niniejszej STWiORB.  

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 

100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni.  

Warstwy gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz wygląd matowy. 

Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładką bez pomarszczeń, zacieków i 

chropowatości. 

Powłoka nie może odstawać od podłoża i mieć wtrącenia ciał obcych. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić materiały do wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego, tzn. czy posiadają aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz ich okres przydatności do 

stosowania. 

W trakcie prowadzenia robót odbiorowi podlegają: 

- stan przygotowania powierzchni, 

- każda warstwa naniesionej powłoki ochronnej. 

7.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty 

uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

kontrole, pomiary i badania wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie odporności powłok na działanie mgły 

solnej. 

PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej.  

PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku 

działania czynników atmosferycznych. 

PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 

PN-93/C-81548 Wyroby lakierowe. Przyśpieszone badanie odporności powłok na działanie 

czynników atmosferycznych (aparaty z lampami ksenowymi). 

PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 

zmiennych temperatur. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne.  

BN-87/4258-01 Wyroby ścierne. Ścierniwo z żużli pomiedziowych.  

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnia 

skorodowania i stopnia przygotowania niezabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok. 

PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni 

podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie i 

definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po 

obróbce strumieniowo-ściernej. 

PN-70/97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. 

PN-70/97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb. Staliwo i żeliwo. Wytyczne. 

PN-69/H-04609 Korozja metali. Terminologia. 

Katalog metod zabezpieczenia przed korozją stalowych obiektów mostowych. Instytut badawczy 

Dróg i Mostów. Informacje,  instrukcje. Zeszyt 57. Warszawa 1998 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

612 

 

M.14.03.00 RUSZTOWANIA STALOWE 

M.14.03.02 RUSZTOWANIA STALOWE NIOSĄCE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru rusztowań, przeznaczonych do wykonania ustroju niosącego obiektu mostowego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

montażowych i obejmują wykonanie wszystkich rusztowań wymaganych w trakcie budowy obiektu 

mostowego oraz ich rozbiórkę po wykonaniu prac budowlanych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz są zgodne z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania rusztowań niosących należy określić na podstawie wykonanego 

przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu technicznego rusztowań. 

Przewiduje się zastosowanie inwentaryzowanych klatek rusztowaniowych, dźwigarów stalowych, 

oczepów (ceowników wieńczących) oraz stężeń i podwieszeń.  

Zasadnicze elementy rusztowań powinny być wykonane z rur stalowych ze stali R35 lub R45 oraz z 

kształtowników i blach ze stali S235JR. 

Wymiary zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla:  

- rur bez szwu wg PN-80/H-74219,  

- kształtowników wg PN-EN 10025:2007 

Do łączenia elementów należy stosować śruby z łbem sześciokątnym średnio dokładne lub zgrubne, 

zgodne z PN-85/M-82101, podkładki zgrubne zgodne z PN-78/M-82005 i nakrętki zgodne z PN-86/M-82144. 

Na ściągi do usztywnienia rusztowań należy stosować stal okrągłą zwykłej jakości klasy A-I, gatunku St3S. 

Spawanie elementów rusztowań powinno być wykonywane przez spawaczy mających uprawnienia 

specjalistyczne. Spoiny nie powinny wykazywać nadlewów, wtrąceń żużlowych itd., powinny być odebrane 

przez nadzór techniczny kierownika budowy.  

Na deski pomostu i poręcze należy użyć drewna iglastego klasy C24 i C27, wg PN-EN 338:2003. 

Za zgodą Inżyniera można zastosować rusztowania systemowe. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 

- spawarka wirowa, 

- dźwig samochodowy. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółowy Projekt techniczny rusztowań 

niosących oraz projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty 

będą wykonywane. 

Projekt rusztowań powinien być zgodny z kolejnością robót założoną w Dokumentacji Projektowej 

obiektu mostowego. 

W przypadku, gdy pod obiektem mostowym znajduje się rzeka lub ciąg komunikacyjny, projekt 

organizacji montażu musi być przedłożony do uzgodnienia administratorowi przeszkody pod przedmiotowym 

obiektem. Wykonawca musi spełnić żądania administratora wynikłe w trakcie uzgodnienia i poniesie związane 

z nimi koszty. 

5.2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUSZTOWANIA 
Dokumentacja techniczna rusztowania powinna zawierać: 
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- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

- zestawienie elementów inwentaryzowanych wraz ze złączami, 

- szczegółowe rysunki elementów nietypowych z podaniem gatunku stali, 

- opis montażu i demontażu, 

- schematy rusztowań z podaniem fundamentowania oraz oparcia na nich konstrukcji 

deskowań. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 

stabilności ich konstrukcji. Przy sporządzaniu dokumentacji technicznej rusztowań należy przestrzegać zasad 

podanych poniżej i zawrzeć w niej m.in.: 

- wielkość sił wewnętrznych i odkształceń podpór i dźwigarów rusztowaniowych, określone 

dla najbardziej niekorzystnych przypadków obciążenia, a także wpływów temperatury 

zwłaszcza nierównomiernego nagrzania wysokich podpór, 

- przewidywane zmiany wysokości podpór rusztowaniowych spowodowane różnicami 

temperatury w dzień i w nocy, w okresie wiązania betonu i zarysowania tym spowodowane, 

- sumaryczne przemieszczenia dźwigarów rusztowaniowych uwzględniające stan techniczny 

połączeń (luzów). Przemieszczenia trwałe wyznacza się przyjmując, że w styku drewna z 

drewnem osiadanie wyniesie 7 mm, a każdym styku drewna z metalem 3 mm, 

- dopuszczalne tolerancje wymiarowe dla danego obiektu, 

- podniesienie wykonawcze z dokładnością do 1 mm uwzględniające: 

- odkształcenia sprężyste rusztowania, 

- odkształcenia trwałe rusztowania, 

- odkształcenia trwałe wywołane ciężarem konstrukcji, sprężeniem oraz skurczem i pełzaniem 

betonu, z uwzględnieniem przyjętego harmonogramu robót.  

- odkształcenia od temperatury, 

- określenie rodzaju konstrukcji rusztowań ze szczególnym uwzględnieniem stężeń, 

- kolejność montażu i demontażu, 

- opis przygotowania gruntu pod fundamenty, szczególnie prefabrykowane, spodziewane 

osiadania oraz zabezpieczenie przed odkształceniami spowodowanymi przemarzaniem 

gruntu, 

- program betonowania płyty pomostowej ustroju niosącego, zgodny z założeniami 

Dokumentacji Projektowej. W razie potrzeby należy przewidzieć zastosowanie środków 

opóźniających wiązanie betonu. Rusztowania powinny posiadać urządzenia umożliwiające 

łatwe wyłączenie ich z pracy, 

Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od pełnej 

odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 

5.3. WARUNKI WYKONANIA RUSZTOWAŃ 
Wykonawca powinien zainstalować urządzenie zapewniające możliwość wykonania dodatkowych 

pomiarów niwelacyjnych dla obserwacji osiadań i ugięć rusztowań. 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na 

jego wytrzymałość. We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub 

inne rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań. 

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie nasuwania konstrukcji bądź prowadzenia robót 

betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod względem BHP i nie gwarantujące przeniesienia 

obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 

i ostateczny efekt robót. 

Wszystkie elementy stalowe rusztowań należy zabezpieczyć przed korozją. 

5.4. SKŁADOWANIE ELEMENTÓW RUSZTOWAŃ 
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia przed zetknięciem 

z ziemią, zalaniem wodą i gromadzeniem się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w 

stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla 

zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku oraz zachować odstępy 

umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. 

5.5. MONTAŻ RUSZTOWAŃ 
Przed rozpoczęciem robót wszystkie elementy rusztowania powinny być oczyszczone. 

Poszczególne pręty elementów powinny mieć osie proste. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 

prostoliniowość elementów pionowych, przenoszących zasadnicze obciążenia pionowe.  

Montaż rusztowań powinien być wykonywany zgodnie z dokumentacją techniczną rusztowania, 

przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem uprawnionej osoby.  
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Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0.1 

MPa. Poza tym podłoże należy wyrównać oraz zapewnić stałe i szybkie odprowadzenie wody. Rusztowania 

mogą być oparte na fundamentach betonowych, rusztach drewnianych, kaszycach lub klatkach z podkładów.  

Jeżeli przewiduje się wykonanie pomostu roboczego, to jego szerokość nie powinna być mniejsza 

niż 0.7 m. Pomost powinien być wyposażony w poręcze główne i pośrednie, wysokości co najmniej 1.10 m 

oraz krawężniki wysokości 0.15 m. Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost  roboczy 

 

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe powinny 

być całkowicie dokręcone. 

Każda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona. Szczególnie ważne 

jest uziemienie elementów stalowych, na których znajdują się urządzenia z silnikami elektrycznymi. Oporność 

uziemienia mierzona prądem zmiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 10 

między uziomami nie powinna przekraczać 16 m. 

5.6. ROZBIÓRKA RUSZTOWAŃ. 
Rozbiórkę rusztowań należy przeprowadzić po doprowadzeniu do końca wszystkich prac 

związanych z wykonaniem obiektu mostowego, zgodnie założeniami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. Rozbiórkę należy wykonać w taki sposób, aby zapewniona była stateczność części rusztowań 

jeszcze nie rozebranych oraz bezpieczeństwo pracy.  

5.7. TOLERANCJE WYKONAWCZE DLA RUSZTOWAŃ 
Dopuszczalne odkształcenie elementów rusztowań stalowych, które mierzy się jako strzałkę 

pomiędzy naciągniętą struną, a poszczególnymi elementami (tj. ścianką rury, półką lub środnikiem 

kształtownika) są następujące: 

- dla części pionowych – 0,001 długości elementu i 1,5 mm, 

- dla części poziomych – 0,001 długości elementu i 1,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki w średnicach otworów na śruby w elementach stalowych nie powinny być 

większe niż: 

1,0 mm –dla otworów do 20 mm, 

1,5 mm –dla otworów powyżej 20 mm, 

1,0 mm –dla owalności otworów (tj. różnicy pomiędzy największą i najmniejszą średnicą), 

2,0 mm –dla skośności otworów 

oraz 3 % grubości łączonych elementów. 

Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu rusztowań stalowych są następujące: 

5 cm –w rozstawie wież klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego w 

założeniu całkowicie osiowego przenoszenia obciążeń pionowych, 

3 cm –w rozstawie belek podwalinowych i oczepów, 

2 cm –w rzędnych oczepów. 

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynoszą: 

10 cm –w równomiernym rozstawie poszczególnych belek rusztu, 

10 cm –w położeniu środka ciężkości rusztu w stosunku do położenia wypadkowej. 

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na klatkach z podkładów wynoszą: 

5 cm –dla odchylenia w rozstawie poszczególnych podkładów, 

10 cm –w położeniu środka ciężkości podstawy klatki. 

6. BADANIA RUSZTOWAŃ 

6.1. BADANIA RUSZTOWAŃ PO WYKONANIU MONTAŻU 
Badania przy odbiorze polegają na stwierdzeniu zgodności konstrukcji rusztowań z wymaganiami 

technicznymi. Badania przeprowadza Inżynier wraz z Wykonawcą. 

Rodzaje badań: 

a) oględziny zewnętrzne: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną rusztowania, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie materiałów niestalowych, 

- sprawdzenie podpór, 

- sprawdzenie połączeń na śruby, 

- sprawdzenie naciągu ściągów i stężeń, 

- sprawdzenie posadowienia rusztowania, 

- sprawdzenie belek wieńczących jarzma, 

- sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy, 

- sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcję mostową, 

- sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie. 

b) pomiary przyrządami pomiarowymi: 
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- sprawdzenie osi podłużnej i poprzecznej oraz ustawienie w pionie, 

- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, 

- sprawdzenie uziemienia rusztowań. 

Z przeprowadzonych badań (odbioru rusztowania) należy sporządzić protokół. 

6.2. BADANIA RUSZTOWAŃ W CZASIE ICH EKSPLOATACJI 
W okresie eksploatacji rusztowań należy dokonywać okresowych badań technicznych celem 

stwierdzenia, czy obciążenie rusztowań oraz warunki atmosferyczne nie wpłynęły na pogorszenie ich stanu i 

nie zagrażają bezpieczeństwu oraz nie wpływają na jakość wykonywanej konstrukcji mostowej. 

Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, po ewentualnych 

awariach itp.  

Badania i przeglądy, można podzielić na: 

- przeglądy codzienne przez brygadzistę użytkującego dane rusztowanie, 

- przeglądy dekadowe wykonywane co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego, 

- przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem technicznego kierownika 

budowy, mistrza budowlanego i brygadzistę użytkującego rusztowanie. 

Rodzaje badań: 

a) oględziny zewnętrzne: 

- sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia i odkształcenia elementów konstrukcji, 

- sprawdzenie połączeń na śruby, 

- sprawdzenie podpór, 

- sprawdzenie pomostów i poręczy. 

b) pomiary przyrządami pomiarowymi: 

- sprawdzenie wychylenia z pionu, 

- sprawdzenie wielkości osiadania. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Z badań i odbiorów rusztowań należy sporządzić protokoły, które powinny zawierać: 

a)  protokół badań po montażu: 

- skład komisji i datę wykonania badań, 

- zakres badań, 

- wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji, 

- stwierdzenie odchyłek przekraczających granice dopuszczalne, 

- ocenę komisji przeprowadzającej badania. 

b) protokół badań w czasie eksploatacji: 

- wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji, 

- wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia konstrukcji, 

- wyniki oględzin i badań śrub, nakrętek i naciągów, 

- wykaz zauważonych usterek, 

- opinię, czy praca na rusztowaniach może być wykonywana równolegle z usuwaniem 

usterek. 

Protokoły z badań powinny stanowić integralną część Dziennika Budowy. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10025:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastaosowania 

PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry. 

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania 

i badania. 

PN-EN 338:2003 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 

BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 

WP-DD31 - Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego. 
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M.21.00.00 FUNDAMENTY 

M.21.03.00 PALE FORMOWANE W GRUNCIE 

M.21.03.20 PALE JET-GROUNTING 
1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonywaniem kolumn 

iniekcyjnych techniką iniekcji strumieniowej „jet grouting”, w ramach budowy obiektów inżynierskich 

realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dotyczą wykonania robót związanych z iniekcyjnym kształtowaniem kolumn, przy zastosowaniu technologii 

„jet grouting” dla posadowienia projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską. 

Wykonanie kolumn iniekcyjnych ma na celu wzmocnienie podłoża gruntowego o niedostatecznej nośności 

pod fundamentami wiaduktu i przeniesienie projektowanych obciążeń na warstwy nośne podłoża.  

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1.  Technologia „jet grouting”- sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu 

wiążącego, w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o średnicy od 1,5 do kilku mm w kierunku 

poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem 

mierzonym na króćcu tłocznym pompy, rzędu 10,0 – 100,0 MPa. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania 

iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Prędkość wyciągania żerdzi powinna wynosić od 50 – 100 

cm/min, liczba obrotów od 10-30 na minutę. 

1.4.2.  Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) – zainiekowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do walca i 

średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego wymieszania 

wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o zmodyfikowanych własnościach). 

1.4.3.  Stopień wzmocnienia gruntu (Sw) – stosunek objętości kolumn iniekcyjnych do ogólnej objętości 

bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od średnicy kolumn, ich 

rozstawu i głębokości. 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.1.  Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna wzmocnienia gruntu metodą inkecji strumieniowej, winna być 

przedstawiona przez Wykonawcę do akceptacji Inżynierowi. 

Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje się wzmacnianie gruntu metodą iniekcji 

strumieniowej powinna zawierać: 

- plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o istniejących 

fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczące zabezpieczeń i 

sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia urządzeń, 

- dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne warstw 

gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, 

- projekt wykonawczy wzmocnienia. 

Dokumentacja technologiczna powinna być opracowana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo 

wykonujące iniekcyjne wzmocnienie gruntu albo powinna być przez przez nie uzgodniona. 

1.5.2.  Kierownictwo i nadzór robót 

W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony 

zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego kompetentnego 

zastępcy. Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w Dzienniku Budowy lub w metrykach 

kolumn iniekcyjnych. 

1.5.3.  Zgodność z dokumentacją 

Kolumny należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych 

nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić Projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich 

zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót. 
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1.5.4.  Inne wymagania 

W kwestiach nie będących przedmiotem STWiORB, należy przestrzegać wymagań dla robót 

ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót. 

2.  MATERIAŁY 
Najczęściej stosowane są: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności 

technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w projekcie 

gatunku. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących na bazie środków 

mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągnięcie celu założonego w Dokumentacji Projektowej. 

Skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, określa 

Wykonawca wzmocnienia, w opracowanym projekcie technologicznym. 

2.1.  STAL ZBROJENIOWA 
Do zbrojenia kolumn iniekcyjnych należy stosować stal zbrojeniową o parametrach zgodnych z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Zastosowana stal musi posiadać świadectwo jakości (atesty hutnicze). 

2.2. CEMENT 
Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii „jet grouting” wskazane jest 

stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 32,5 R, 42,5R lub 

52,5R. Nie wyklucza się zastosowania innych rodzajów cementów, pozwalających uzyskać żądane parametry 

techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

– Dla cementu workowanego – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach), ofoliowane palety. 

– Dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania 

pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania. Cement nie 

może być użyty po okresie: 

– 20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według indywidualnych 

receptur gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć instrukcje sporządzania oraz 

przechowywania poszczególnych składników i gotowego zaczynu. 

2.3. WODA ZAROBOWA 
Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z wodociągów 

lub studni, albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zarobowa powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub innych 

miejsc uzyskania, powinna spełniać warunki w/w normy. 

3.  SPRZĘT 
Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej STWiORB należy 

użyć specjalistycznego sprzętu składającego się z następujących podstawowych elementów: 

– wiertnica wraz z osprzętem ( głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze), 

– ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka), 

– mieszalnik wolnoobrotowy, 

– wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 100 MPa), 

– manometry zegarowe wraz z ochraniaczem, 

– waga typu „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego. 

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem. 

4.  TRANSPORT 
Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami transportowymi 

dostosowanymi do przewozu określonych towarów. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
Roboty iniekcyjne objęte niniejszą STWiORB wykonywane mogą być tylko przez Wykonawcę 

posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji techniką strumieniową „jet grouting” oraz 

odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Projektu 

technologii i organizacji robót. 

5.2.  ZAKRES ROBÓT 
Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności: 

– zainstalowanie sprzętu, 

– wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

– wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej „jet grouting”, 

– pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia 

osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej, 

– usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 

– wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  ZAKRES KONTROLI 
Kontroli podlegają: 

– materiały użyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych, 

– roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

– wytrzymałość zmodyfikowanego gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na ściskanie, 

– średnica kolumn. 

6.2.  KONTROLA MATERIAŁÓW 
Kontrola wykonywana wg zasad określonych w Projekcie Technicznym i w punkcie 2. niniejszej 

STWiORB. 

6.3.  KONTROLA ROBÓT INIEKCYJNYCH I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ 
Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając rozstaw otworów i ich 

głębokości oraz rejestrując parametry techniczne formowania kolumn. 

Dla każdej kolumny iniekcyjnej należy prowadzić metrykę, zawierającą następujące dane: 

– numer kolumny, 

– średnica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej, 

– rzędna głowicy kolumny, 

– rzędna podstawy kolumny, 

– głębokość przewiertu przez fundament, 

– głębokość otworu, 

– rodzaj zaczynu iniekcyjnego, 

– gęstość zaczynu iniekcyjnego, 

– ilość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg), 

– ciśnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny. 

6.4.  KONTROLA WYTRZYMAŁOŚCI GRUNTOCEMENTU 
Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu mieszaniny 

gruntocementowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia 

należy poddać próbie wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje się, że wytrzymałość tak pobranych próbek 

stanowi 70% wytrzymałości projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, która powinna 

wynosić Rmin = 5,0 MPa. 

Ilość próbek i miejsce pobrania określi Inżynier. 

6.5.  TOLERANCJE WYKONANIA 
– rozstaw kolumn iniekcyjnych:  5 cm, 

– głębokość formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się), 

– wytrzymałość gruntocementu na ściskanie: dla próbek uformowanych z mieszaniny wypływającej 

z otworu: -10 % (tolerancji plusowej nie ogranicza się). 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest:  

- 1 m (metr bieżący) kolumny iniekcyjnej, o określonej średnicy łącznie z pustym przewiertem. 

-1 kg (kilogram) zbrojenia kolumny iniekcyjnej kształtownikami walcowanymi. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  ZAKRES ODBIORÓW 
Odbiorom podlegają: 

– materiały wyjściowe, 

– wykonane kolumny iniekcyjne. 

Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie: 

– stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w Dokumentacji Projektowej, 
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– stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badań 

określonych w punkcie 6 niniejszej STWiORB. 

8.2.  SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA NEGATYWNYCH WYNIKÓW 

BADAŃ 
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej powinien 

stwierdzić: 

– czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów niniejszej 

STWiORB lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych 

warunków gruntowych od określonych w Dokumentacji Geologicznej, 

– czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwiększenia stopnia 

wzmocnienia gruntu. 

Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty 

będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– zakup i dostarczenie materiałów, 

– dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż sprzętu do iniekcji, 

– wytyczenie osi kolumn iniekcyjnych, 

– dokonanie formowania kolumn, 

– pobieranie prób mieszaniny gruntocementowej, 

– wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, 

– usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 

– wykonanie badań kontrolnych, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

10.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B–02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-EN 12716  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesu produkcji betonu. 

PN-EN 196-3:  Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-1: 2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2: 2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

 statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
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M.21.20.00 ŁAWY FUNDAMENTOWE 

M.21.20.01 ŁAWY FUNDAMENTOWE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ław fundamentowych, w ramach 

budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ław 

fundamentowych dla wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską - ławy fundamentowe ustroju 

nośnego i skrzydeł. 

Zakres robót dotyczących wykonania zbrojenia według STWiORB M.12.01.00. 

Zakres robót dotyczących wykonania betonu konstrukcyjnego i jego wbudowania według 

STWiORB M.13.01.00. 

Zakres robót dotyczących wykonania betonu wyrównawczego i jego wbudowania według STWiORB 

M.13.02.00. 

1.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” oraz STWiORB M.12.01.00, M.13.01.00 i M.13.02.00. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” oraz 

STWiORB M.12.01.00, M.13.01.00 i M.13.02.00. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej STWiORB są: 

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (BSt500) wg STWiORB M.12.01.00, 

- beton C30/37 wg STWiORB M.13.01.00  

- beton wyrównawczy C8/10 wg STWiORB M.13.02.00. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt użyty do wykonania i transportu zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB 

M.12.01.00. 

Sprzęt użyty do wykonania betonu konstrukcyjnego i jego wbudowania wg STWiORB M.13.01.00. 

Sprzęt użyty do wykonania betonu wyrównawczego i jego wbudowania wg STWiORB M.13.02.00. 

4. TRANSPORT 
Transport użyty do wykonania i montażu zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB 

M.12.01.00. 

Transport użyty do wykonania betonu konstrukcyjnego i jego wbudowania wg STWiORB 

M.13.01.00. 

Transport użyty do wykonania betonu wyrównawczego i jego wbudowania wg STWiORB 

M.13.02.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie i montaż zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB M.12.01.00. 

Wykonanie betonu konstrukcyjnego i jego wbudowanie wg STWiORB M.13.01.00. 

Wykonanie betonu wyrównawczego i jego wbudowanie wg STWiORB M.13.02.00. 

Tolerancje dla fundamentów: 

- usytuowanie w planie:  2% największego wymiaru, ale nie więcej niż  5,0 cm (dla 

fundamentów o szerokości  2,0 m:  2,0 cm), 

- wymiary w planie:  3,0 cm, 

- różnice poziomu na płaszczyznach widocznych: ± 2,0 cm, 

- różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych: ± 3,0 cm, 

- różnice głębokości:  0,05 h i  5,0 cm, 
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- rzędne wierzchu ławy:  2,0 cm, 

- płaszczyzny i krawędzie odchylenie od pionu: 2,0 cm. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej ławy fundamentowe należy 

wykonać w wykopach otwartych wg wymagań określonych w STWiORB M.21.53.02. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg 

STWiORB M.12.01.00. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego i jego wbudowaniem wg 

STWiORB M.13.01.00. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem betonu wyrównawczego i jego wbudowaniem wg 

STWiORB M.13.02.00. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m
3
 (metr sześcienny) betonu konstrukcyjnego określonej klasy w konstrukcji ławy, 

- 1 kg (kilogram) wykonanego zbrojenia ław. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB 

M.12.01.00. 

Odbiór robót związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego i jego wbudowaniem wg 

STWiORB M.13.01.00. 

Odbiór robót związanych z wykonaniem betonu wyrównawczego i jego wbudowaniem wg 

STWiORB M.13.02.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe, 

- wykonanie pomostów komunikacyjnych i roboczych, 

- uszczelnienie wykopu, 

- wykonanie betonu wyrównawczego, 

- wykonanie ewentualnych rusztowań, 

- wykonanie deskowania, 

- wykonanie zbrojenia, 

- zabetonowanie ławy (oczepu palowego) wraz z pielęgnacją betonu, 

- usunięcie konstrukcji i materiałów pomocniczych oraz odpadów poza pas drogowy, 

- oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane dotyczące wykonania zbrojenia wg STWiORB M.12.01.00. 

Przepisy związane dotyczące wykonania betonu konstrukcyjnego i jego wbudowania wg STWiORB 

M.13.01.00. 

 Przepisy związane dotyczące wykonania betonu wyrównawczego i jego wbudowania wg 

STWiORB M.13.02.00. 
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M.21.53.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH 

M.21.53.02 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania wykopów otwartych bez zabezpieczeń, w ramach budowy obiektów 

inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności i środki niezbędne do wykonania wykopów otwartych bez zabezpieczeń, dla 

projektowanych obiektów inżynierskich, tj. wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską i ściany 

oporowej z gruntu zbrojonego przy drodze gminnej. 

Roboty w szczególności obejmują wykonanie wykopów i pompowanie wody z wykopów. 

Szczegółowy zakres robót określono w Dokumentacji Projektowej, a niezbędne odstępstwa 

powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inżyniera. 

1.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

STWiORB M.11.01.01 oraz w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

1.4.1. Rząpie – wgłębienie w dnie zbiornika, najczęściej w formie studzienki, dno rząpia jest najniżej 

położonym miejscem zbiornika. Poprzez odpowiednio wyprofilowane spadki dna w kierunku rząpia możliwe 

jest całkowite wypompowanie cieczy ze zbiornika - ciecz spadkami spływa do studzienki, z której jest 

odpompowywana. W ten sposób możliwe jest całkowite usunięcie nawet cienkiej warstwy cieczy pozostającej 

na dnie. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

STWiORB ta stanowi uzupełnienie i należy ją stosować wraz z STWiORB M.11.01.01. 

2. MATERIAŁY 
W niniejszym zakresie robót wbudowywane materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania wykopów wg wymagań określonych w STWiORB M.11.01.01. Zaleca się 

prowadzenie robót lekkim sprzętem mechanicznym lub pneumatycznym.  

Do odwodnienia wykopów Wykonawca powinien dysponować pompami ssącymi wraz z 

osprzętem. 

4. TRANSPORT 
Transport materiału z wykopu zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB M.11.01.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
Wykonanie robót zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.01.01. 

5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW POMPAMI SSĄCYMI 
 Odwodnienie wykopów za pomocą pomp ssących należy wykonać w sposób typowy, przez 

ułożenie rur kolektora w rząpiach i odpompowanie zbierającej się wody poza obszar robót. 

 Przy posługiwaniu się instalacjami odwodnieniowymi obowiązują przepisy BHP takie jak przy 

pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowych. 

Osoby pracujące przy instalowaniu i eksploatacji instalacji odwodnieniowych muszą być 

wyposażone w hełmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalną kurtkę, buty gumowe i rękawice. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. KONTROLA WYKOPÓW 
Kontrola prawidłowości wykonania wykopów - zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.01.01. 
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6.2. KONTROLA ODWODNIENIA WYKOPÓW 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych robót z wymaganiami 

zawartymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu otwartego w gruncie rodzimym bądź skalistym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót na podstawie warunków kontroli określonych w STWiORB M.11.01.01. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonania wykopu uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- wytyczenie wykopu, 

- wykonanie wykopu, 

- odwiezienie urobku poza pas drogowy, 

- wypompowanie wody z wykopów, 

- utrzymanie zwierciadła wody na odpowiednim poziomie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg STWiORB M.11.01.01. 
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M.23.00.00 USTROJE NOŚNE 

M.23.25.00 USTROJE TUNELOWE 

M.23.25.01 USTRÓJ TUNELOWY RAMOWY „NA MOKRO” 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem monolitycznych konstrukcji 

ramowych, w ramach budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy 

Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma zastosowanie do 

robót związanych z wykonaniem części przelotowej i skrzydeł projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu 

DW 423 nad ul. Malińską.  STWiORB obejmuje następujące roboty: 

 wykonanie zbrojenia według STWiORB M.12.01.00. 

 wykonanie betonu i jego wbudowanie według STWiORB M.13.01.00. 

 montaż drobnych elementów stalowych – kotew do zamocowania osłon przeciwhałasowych.  

1.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 
Podstawowe określenia według STWiORB M.12.01.00 i M.13.01.00. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót według STWiORB M.12.01.00 i M.13.01.00. 

2. MATERIAŁY 
Dla stali zbrojeniowej: wg STWiORB M.12.01.00 dla stali klasy A-IIIN (BSt500). 

Dla betonu ustroju tunelowego: wg STWiORB M.13.01.00 dla betonu klasy C40/50. 

Dla betonu skrzydeł ustroju: wg STWiORB M.13.01.00 dla betonu klasy C30/37. 

Należy zastosować marki stalowe systemowe zaakceptowane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt użyty do wykonania zbrojenia wg STWiORB M.12.01.00. 

Sprzęt użyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg STWiORB M.13.01.00. 

Sprzęt użyty do montażu kotew stalowych: Wykonawca musi dysponować sprawną spawarką 

wirową i szlifierką kątową. 

4. TRANSPORT 
Transport użyty do wykonania zbrojenia wg STWiORB M.12.01.00. 

Transport użyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg STWiORB M.13.01.00. 

Marki stalowe mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie zbrojenia wg STWiORB M.12.01.00. 

Wykonanie betonu i jego wbudowanie wg STWiORB M.13.01.00. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odpowiednich otulin zbrojenia oraz użycie betonu 

o odpowiedniej szczelności, tak, by charakteryzował się klasą odporności na korozję XF4. 

Ponadto: dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla korpusu 

- dla wymiarów w planie   ± 5 cm 

- dla rzędnych góry elementów  ± 2 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg STWiORB M.12.01.00. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg STWiORB 

M.13.01.00. 

Kontrola ustawienia elementów kotew stalowych polega na sprawdzeniu wzrokowym stanu 

elementów kotwy i stwierdzeniu zgodności ustawienia z Dokumentacją Projektową za pomocą pomiaru 

rozstawu. Sprawdzeniu podlegają wszystkie kotwy.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
3
 (metr sześcienny) betonu określonej klasy ustroju tunelowego,  

- 1 m
3
 (metr sześcienny) betonu określonej klasy skrzydeł wiaduktu,  
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- 1 szt (sztuka) wbudowanych drobnych elementów stalowych (kotew do zamocowania osłon 

przeciwhałasowych), 

- 1 kg (kilogram) stali klasy A-IIIN w konstrukcji ustroju tunelowego wraz z skrzydłami. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zbrojenia wg STWiORB M.12.01.00. 

Odbiór robót związanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg STWiORB M.13.01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe, 

- wykonanie projektów technicznych rusztowań i deskowań, 

- wykonanie harmonogramu betonowania, 

- wykonanie rusztowań, 

- wykonanie deskowania, 

- przygotowanie i montaż zbrojenia, 

- montaż kotew stalowych, 

- zaprojektowanie mieszanki betonowej, jej wykonanie i dostarczenie, 

- zabetonowanie ustroju tunelowego wraz ze skrzydłami, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę wszystkich konstrukcji pomocniczych, 

- usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza pas drogowy, 

- wykonanie wszelkich potrzebnych badań laboratoryjnych, 

- oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane dotyczące wykonania zbrojenia wg STWiORB M.12.01.00. 

Przepisy związane dotyczące wykonania betonu i jego wbudowania wg STWiORB M.13.01.00. 

. 
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M.23.30.00 KAPY CHODNIKOWE 

M.23.30.01 CHODNIK BETONOWY 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników betonowych, w 

ramach budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli 

w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie chodników 

betonowych dla  wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską. Zakres robót obejmuje również 

ułożenie osłon dla przeprowadzenia przewodów kablowych w chodniku znajdującym się po stronie 

wschodniej obiektu oraz ewentualne osadzenie kotew do zamocowania bariery energochłonnej. 

Zakres robót dotyczących wykonania zbrojenia według STWiORB M.12.01.00. 

Zakres robót dotyczących wykonania betonu konstrukcyjnego i jego wbudowania według 

STWiORB M.13.01.00. 

1.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” oraz STWiORB M.12.01.00, M.13.01.00 i M.13.02.00. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” oraz 

STWiORB M.12.01.00, M.13.01.00 i M.13.02.00. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej STWiORB są: 

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (BSt500) wg STWiORB M.12.01.00, 

- beton C30/37 wg STWiORB M.13.01.00, 

- drobne elementy stalowe wbudowane w chodnik betonowy do zamocowania bariery  

energochłonnej, 

- rury przewodowe, bezkielichowe z PVC o średnicy 110 mm i grubości ścianki 3,2 mm, 

dopuszcza się stosowanie rur z HDPE, 

- masy zalewowe do wykonania uszczelnienia krawędzi bocznych chodnika; może być to biała 

masa silikonowa lub bitumiczna masa zalewowa. Doboru rodzaju uszczelnienia dokonuje 

Wykonawca i przedkłada go do akceptacji Inżynierowi.  

Wystające z betonu części kotew muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizację, 

zgodnie z ustaleniami STWiORB M.14.02.02. Zabetonowanych części kotew nie należy zabezpieczać 

antykorozyjnie. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt użyty do wykonania i transportu zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB 

M.12.01.00. 

Sprzęt użyty do wykonania betonu konstrukcyjnego i jego wbudowania wg STWiORB M.13.01.00. 

4. TRANSPORT 
Transport użyty do wykonania i montażu zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB 

M.12.01.00. 

Transport użyty do wykonania betonu konstrukcyjnego i jego wbudowania wg STWiORB 

M.13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie i montaż zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB M.12.01.00. 

Wykonanie betonu konstrukcyjnego i jego wbudowanie wg STWiORB M.13.01.00. 

Montaż drobnych elementów stalowych należy wykonać równocześnie z montażem zbrojenia 

chodnika betonowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
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Montaż rur osłonowych należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej, tak, aby nie zmieniły 

swojego położenia w czasie betonowania. Rury należy zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza masy 

betonowej, poprzez owinięcie styków rur taśmą dowolnego typu.  

Ponadto: dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla chodnika: 

- dla wymiarów w planie   ± 1 cm 

- dla rzędnych góry elementów ± 0,5 cm 

- odchylenie od pionu   ± 0,5 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg 

STWiORB M.12.01.00. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego i jego wbudowaniem wg 

STWiORB M.13.01.00. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m
3
 (metr sześcienny) betonu konstrukcyjnego określonej klasy w konstrukcji chodnika, 

- 1 kg (kilogram) wykonanego zbrojenia chodnika, 

- 1 m (metr) osłon kablowych z rur PVC o średnicy 110 mm ułożonych w konstrukcji chodnika, 

- 1 m (metr) wykonanego uszczelnienia krawędzi bocznych chodnika masą zalewową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB 

M.12.01.00. 

Odbiór robót związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego i jego wbudowaniem wg 

STWiORB M.13.01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe, 

-      wykonanie niezbędnych pomostów i ewentualnego deskowania, 

- wykonanie zbrojenia, 

-  ułożenie rur osłonowych kabli, 

-  montaż drobnych elementów stalowych, 

- zabetonowanie chodnika wraz z pielęgnacją betonu, 

- wykonanie uszczelnienia krawędzi bocznych chodnika, 

- usunięcie konstrukcji i materiałów pomocniczych oraz odpadów poza pas drogowy, 

- oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane dotyczące wykonania zbrojenia wg STWiORB M.12.01.00. 

Przepisy związane dotyczące wykonania betonu konstrukcyjnego i jego wbudowania wg STWiORB 

M.13.01.00. 
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M.25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE 

M.25.01.00 DYLATACJE SZCZELNE 

M.25.01.14 DYLATACJE WZDŁUŻNE NA STYKU ELEMENTÓW 
1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem szczelnych urządzeń 

dylatacyjnych wzdłużnych na szczelinach dylatacyjnych elementów żelbetowych, w ramach budowy obiektów 

inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż taśm dylatacyjnych 

elastycznych, o możliwości przeniesienia ruchu ± 10 mm, na szczelinach dylatacyjnych technologicznych 

pomiędzy elementami żelbetowymi dla projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. 

Malińską. 

 Przewidziano zastosowanie taśm dylatacyjnych na dylatacjach zlokalizowanych na „styku” 

skrzydeł i części przelotowej projektowanej ramy żelbetowej oraz muru oporowego. Wymagania szczegółowe 

dla geometrii oraz lokalizacji dylatacji zawarto w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Zastosowane taśmy muszą być dostosowane do typu i wielkości szczeliny oraz spodziewanych 

odkształceń i posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę oraz deklarację zgodności 

Producenta. Materiał taśm musi zapewniać całkowitą wodoodporność pod wpływem stałego lub okresowego 

działania wód powierzchniowych oraz zapewniać przenoszenie naprężeń ścinających i rozciągających 

występujących w konstrukcji. 

Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie taśm uszczelniających: 

- umożliwiających przekrycie szczeliny o szerokości 10 mm, 

- przenoszących przemieszczenia o wartości ± 10 mm. 

 Zaleca się zastosowanie systemowych rozwiązań. 

2.2. TAŚMY USZCZELNIAJĄCE PCW 
Zgodnie z wymaganiami niniejszej STWiORB, należy zastosować elastyczne taśmy uszczelniające 

z termoplastycznego PSW, o następujących parametrach: 

 gęstość:     1.3 kg/l 

 wytrzymałość na rozciąganie:  >10MPa 

 wydłużenie przy zerwaniu:  >300% 

 odporność chemiczna:   wysoka odporność na działanie agresywnych 

soli odladzających, olei, itp. 

  2.3. TAŚMY HYPALONOWE 
Zaleca się zastosowanie systemowych rozwiązań zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, złożonych 

z elastycznych taśm hypalonowych i kleju zapewniającego trwałe i szczelne połączenie taśmy z podłożem. 

Zastosowany system uszczelniający musi zapewniać: 

 bardzo dobrą szczelność i przyczepność do podłoża, 

 odporność na przebicia np. przez korzenie, 

 wysoką odporność chemiczną (na działanie soli odladzających, olei, itp.) 

3. SPRZĘT 
Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i podlega zaakceptowaniu przez Inżyniera. Użyty 

sprzęt musi zapewniać spełnienie wymagań technologicznych i jakościowych. 
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W przypadku konieczności zgrzewania taśm dylatacyjnych należy bezwzględnie zastosować sprzęt 

i technologię zalecaną przez Producenta. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi w sposób niepowodujący 

obniżenia ich jakości, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Składowanie materiałów do wykonania dylatacji w oryginalnych opakowaniach, w suchym 

one na promieniowanie słoneczne (UV). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Na Wykonawcy dylatacji spoczywa obowiązek dostarczenia rysunków roboczych zamocowania 

taśm dylatacyjnych, uzgodnionych z Inżynierem. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT 
5.2.1. Wykonanie dylatacji z taśm PCW 

Dylatacja winna być dostosowana swoimi wymiarami do określonej w Dokumentacji Projektowej 

konstrukcji skrzydeł i części przelotowej ramy. Lokalizacja szczeliny dylatacyjnej wg Dokumentacji 

Projektowej. Sposób ułożenia taśmy oraz jej przymocowania do zbrojenia lub szalunku w dużym stopniu 

warunkuje odpowiednie uszczelnienie. W czasie wlewania mieszanki betonowej oraz jej zagęszczania należy 

uważać, aby nie zagiąć taśmy oraz całkowicie wypełnić betonem jej otoczenie. 

W przypadku konieczności łączenia taśm dylatacyjnych należy bezwzględnie użyć sprzętu 

specjalistycznego, dostarczonego przez Producenta dylatacji.  

5.2.2. Wykonanie dylatacji z taśm hypalonowych 

Przytwierdzenie dylatacji należy wykonać ściśle wg wymogów Producenta. 

Zazwyczaj roboty obejmują: 

 przygotowanie powierzchni (szlifowanie, odpylanie), 

 przygotowanie taśm hypalonowych do aplikacji, 

 przygotowanie kleju, 

 przytwierdzenie taśm hypalonowych, 

 naniesienie wierzchniej warstwy kleju, 

 wykonanie prac wykończeniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aprobatę techniczną oraz 

deklaracje zgodności dla materiału dylatacyjnego. 

Inżynier zobowiązany jest do sprawdzenia daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 

właściwego przechowywania materiałów. 

Dylatacje powinny być wykonane zgodnie z: 

– rozwiązaniami konstrukcyjnymi i wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

– rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi opracowanymi przez Producenta 

dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 

- 1 m (metr) przekrycia dylatacyjnego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają taśmy elastyczne oraz cała dylatacja. Należy sprawdzić wymiary elementów 

dylatacji, sposób ułożenia i stan techniczny taśm oraz poprawność zamocowania  

i szczelność całej dylatacji. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół i potwierdzić go wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Wykonawca winien udzielić co najmniej pięcioletniej gwarancji na dylatacje. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ceny jednostkowej uwzględnia: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie szczeliny dylatacyjnej, 

- zakup i transport dylatacji, 

- zamocowanie taśm dylatacyjnych, 

- oczyszczenie terenu robót z wywiezieniem odpadów poza pas drogowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań. 
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Aprobata techniczna zastosowanej dylatacji wydana przez IBDiM 

Instrukcje producenta 
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M.26.00.00 ODWODNIENIE 

M.26.01.00 ODWODNIENIE PŁYTY POMOSTU 

M.26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru drenażu odwadniającego izolację płyty pomostowej, w ramach 

budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dotyczą wszystkich robót umożliwiających i mających na celu wykonanie drenażu odwadniającego izolację 

płyty pomostowej projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską.  

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej drenaż należy umieścić na 

powierzchni izolacji, w kierunku podłużnym wzdłuż obu krawędzi ustroju przy gzymsach. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiałem stosowanym do wykonania robót wg zasad niniejszej STWiORB jest rura drenarska z 

filtrem z włókna syntetycznego z PVC-U wg PN-C-89221:1998. 

Za zgodą Inżyniera dopuszcza się do wykonania drenażu odwadniającego izolację zastosowanie 

sprawdzonych rozwiązań systemowych renomowanych firm. Można stosować wyłącznie rozwiązania 

posiadające Aprobaty Techniczne wydane przez IBDiM. 

Wymagania dla rurek drenarskich:  

 dopuszczalna odchyłka średnicy wewnętrznej: + 2 mm, 

 odporność na uderzenie wg PN-C-89221:1998: dopuszcza się uszkodzenie najwyżej  

1 próbki, 

 odporność na zginanie wg PN-C-89221:1998: próbka nie powinna załamywać się  

i wykazywać pęknięć, 

 wytrzymałość na zerwanie wg PN-C-89221:1998: próbka nie powinna ulec zerwaniu. 

Rurki drenarskie powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich 

łączenie.  

3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonywać ręcznie oraz przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Roboty związane z wykonaniem drenów należy wykonywać zgodnie z niniejszą Specyfikacją, 

Dokumentacją Projektową i rysunkami roboczymi wykonanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. 

5.2. WYKONANIE DRENAŻU 
Dreny usytuowane na powierzchni izolacji płyty pomostowej należy ułożyć w kierunku podłużnym 

wzdłuż obu krawędzi ustroju przy gzymsach zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Rurki należy układać na styk bez potrzeby ich dodatkowego zabezpieczenia. Za ścisłe ułożenie 

rurek uznaje się takie, gdy po podniesieniu ręką jednej rurki unosi się kilka sąsiednich. Ułożone rurki 
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drenarskie powinny być obsypane tłuczniem. Zagęszczenie materiału zalegającego powyżej drenu powinno 

nastąpić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek. 

Dreny podłużne należy obustronnie podłączyć do drenażu poprzecznego za płytami poprzecznymi 

wykonywanego wg STWiORB M.29.01.01. 

5.3. TOLERANCJE WYKONANIA DRENAŻU 
Założono następujące, dopuszczalne odchylenie drenażu od wartości projektowanych: 

- odchylenia odległości osi ułożonego drenażu do projektowanego – nie powinny przekraczać 

± 5cm,  

- odchylenie rzędnych wysokościowych wylotów: ± 5 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega: 

- stopień czystości powierzchni płyty pomostu i izolacji, 

- zgodność przeprowadzanych prac z wymaganiami niniejszej STWiORB, 

- dokładność wykonania. 

Kontrola dotyczy lokalizacji - dreny powinny znajdować się w miejscach przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 

- 1 m (metr) ułożonego drenażu podłużnego z rur drenarskich z filtrem z włókna 

syntetycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór dotyczy sprawdzenia ilości osadzonych elementów odwadniających oraz staranności 

wykonania drenażu odwadniającego. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie warunków kontroli określonych 

w pkt 6 niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest pozytywny wynik odbioru robót. Cena jednostkowa obejmuje dostarczenie 

materiałów i ułożenie drenażu odwadniającego. W cenie mieści się również wykonanie niezbędnych 

pomiarów i badań, oczyszczenie miejsca pracy oraz utylizacja odpadów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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M.27.00.00 HYDROIZOLACJA 

M.27.01.00 IZOLACJE POWŁOKOWE 

M.27.01.01 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" 
1.  WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji powierzchni betonowych stykających się z gruntem z 

zastosowaniem roztworów asfaltowych wykonywanych „na zimno”, w ramach budowy obiektów 

inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie powłokowych izolacji bitumicznych 

układanych „na zimno” w ramach budowy wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską oraz 

ściany oporowej z gruntu zbrojonego przy drodze gminnej. 

W zakres robót wchodzi wykonanie robót izolacyjnych na elementach betonowych, które będą 

zasypane gruntem (a nie są wskazane w innych STWiORB jako izolowane w inny sposób).  

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Roztwór asfaltowy - (np. Abizol R, Abizol P) 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Izolacja powierzchni stykających się z gruntem 

 roztwór asfaltowy rzadki (np. Abizol R), 

 roztwór asfaltowy półgęsty (np. Abizol P). 

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada go do akceptacji 

Inżynierowi.  

Właściwości zastosowanego roztworu winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi 

opracowanymi przez Producenta oraz z PN-B-24620:1998. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zależności od sposobu 

wykonywania zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inżyniera. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym można 

używać wałków lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować 

sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 

4. TRANSPORT 
Roztwór asfaltowy - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz 

projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

5.2 ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od niej muszą 

być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych 

efektów działania oraz uzyskania zgody Inżyniera na zamianę. 

5.3 WARUNKI WYKONANIA IZOLACJI 
Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji betonu wg STWiORB M.13.01.00 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po 

opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5C oraz przy silnym wietrze. 
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5.4 PODŁOŻE POD IZOLACJĄ 
Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche (wilgotność 

betonu nie może przekraczać 4%). 

Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 

wybrzuszeń a także brakiem wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm 

lub wgłębienia do 5 mm. 

W momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy. W przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu 

należy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części 

skute i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy 

zaszpachlować kitem trwale plastycznym. 

5.5 GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem wykonać należy roztworem 

asfaltowym rzadkim (np. Abizolem R). 

5.6 WYKONANIE IZOLACJI 
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową z roztworu 

asfaltowego półgęstego (np. Abizolu P).  

Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu 

natryskiwacza. 

Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu warstwy 

gruntującej. 

Nakładanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu 

pierwszej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  SPRAWDZANIU ROBÓT IZOLACYJNYCH PODLEGAJĄ WSZYSTKIE FAZY I PROCESY 

TECHNOLOGICZNE POLEGAJĄCE NA: 
 sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania, 

 sprawdzeniu jakości gruntowania, 

 sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcją 

Producenta, 

 kontroli ilości warstw. 

6.2 OPIS BADAŃ 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar wymiarów liniowych izolacji. 

Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów 

opakowań. 

Sprawdzenie jakości podłoża należy wykonać za pomocą łaty o długości 4 m przyłożonej w 

dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m
2
 powierzchni sprawdzając z dokładnością do 1 mm zgodność z 

warunkami przygotowania podłoża wg pkt. 5.4. niniejszej STWiORB. 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

Dzienniku Budowy stwierdzając zgodność z pkt. 5.3. STWiORB. 

6.3 SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się, czy cała 

powierzchnia betonu podlegająca zabezpieczeniu pokryta została roztworem, czy nie występują pęcherze lub 

brak przylegania nanoszonej warstwy.  

Ponadto sprawdzić należy ilość zużytego materiału i liczbę nałożonych warstw zgodnie z pkt. 6.1. 

6.4 OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Jeżeli wyniki badań przewidzianych w pkt. 6.3. są pozytywne - wykonanie robót izolacyjnych 

należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB. 

W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub 

niestarannego wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową warstwę. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) powłokowej izolacji bitumicznej o określonych parametrach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się 

jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 
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W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających 

(dodatkowych). 

Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 sprawdzenie dostarczonych materiałów, 

 sprawdzenie podłoża pod izolację, 

 sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

Do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 świadectwa dostaw materiałów, 

 protokół odbiorów częściowych, 

 zapisy w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie ewentualnych rusztowań, pomostów roboczych oraz zadaszeń, 

- przygotowanie powierzchni pod izolację, 

- zagruntowanie oraz pomalowanie materiałem izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni, 

- rozebranie rusztowań i pomostów roboczych, 

- oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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M.27.02.00 IZOLACJE ARKUSZOWE 

M.27.02.01 IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ – UKŁADANA NA 

POWIERZCHNIACH BETONOWYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji z zastosowaniem papy zgrzewalnej, w ramach budowy 

obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 

423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji (z zastosowaniem papy 

zgrzewalnej) górnej powierzchni rygla ramy i płyt przejściowych projektowanego wiaduktu drogowego w 

ciągu DW 423 nad ul. Malińską. 

Zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej na płytach przejściowych wiaduktu ujęto w STWiORB 

M.27.10.01. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Papa zgrzewalna - materiał hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, 

z przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolną. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. DANE OGÓLNE 
Zastosowana papa zgrzewalna musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej, tj.: 

 wytrzymałość na rozciąganie, 

 przesiąkliwość i nasiąkliwość, 

 zachowanie elastyczności w niskiej temperaturze, 

zestawiono w tablicy 1. 

Producent na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć zaaprobowane przez IBDiM 

„Warunki Techniczne wykonania izolacji”, które powinny zawierać dane dotyczące: 

 wymagań dla stosowanych materiałów, 

 wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej, 

 wymagań dotyczących technologii wykonania, 

 zakresu i sposobu wykonania badań odbiorczych. 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU 
Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji. 

Papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej 

Lp. Właściwość Badanie wg Jednostka Wymaganie 

1 Grubość materiału IBDiM* mm  5 

grubość warstwy bitumu pod osnową IBDiM* mm  3 

2 Szerokość arkusza papy PN-90/B-04615 cm 100 ± 5 

3 Szerokość krawędzi arkusza 

przeznaczonej na styk poprzeczny 
IBDiM* mm  80 

4 Masa jednostkowa PN-90/B-04615 g/m
2
 6300 ± 500 

5 Siły zrywające przy rozciąganiu PN-90/B-04615 N/mm  12 
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- wzdłuż 

- w poprzek 

6 Wydłużenie przy zerwaniu 

- wzdłuż 

- w poprzek 

PN-90/B-04615 %  50 

7 Wytrzymałość na rozdarcie 

- wzdłuż  

- w poprzek 

DIN 53363 N/mm  30 

8 Wytrzymałość na rozciąganie styków 

nakładkowych 

Naprężenie ścinające 

IBDiM* N/mm
2
 0,15 

9 Przesiąkliwość PN-90/B-04615 MPa  0,5 

10 Nasiąkliwość 

- chwilowa 

- długotrwała 

PN-90/B-04615 

IBDiM* 
% 

 0,5 

< 1 

11 Giętkość w niskich temperaturach PN-90/B-04615 

IBDiM* 

temp. [
o
C] 

śr. wałka  [mm] 

0
o
C/10 

- 20
o
C/ 10 

12 Przyczepność do podłoża betonowego IBDiM* N/mm  0.5 

13 Odporność na działanie wysokiej 

temperatury (bez spłynięć) 

PN-90/B-04615 

IBDiM* 

o
C/h 

o
C/h 

100
o
C/2h 

80
o
C/24h 

14 Przyczepność warstwy wiążącej 

nawierzchni drogowej do hydroizolacji 

Badanie 

poligonowe 
MPa  0,5 

15 Sprawdzenie odporności na przebicie 

(badanie dynamiczne) 
IBDiM* 

stopnie uszkodzenia 

0 ÷ 5 

wymagania w 

opisie badania 

* Badanie wg IBDiM oznacza wg opracowania IBDiM Metody badań i oceny izolacyjnych 

materiałów rolowych i mastyksów 

3. SPRZĘT 
Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcją producenta, 

zaaprobowaną przez IBDiM.  

4. TRANSPORT 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji stojącej na 

paletach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

5.2. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą STWiORB. 

5.3. WARUNKI UKŁADANIA IZOLACJI 
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej 

pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po 

opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5C oraz przy silnym wietrze. 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych 

pracowników. Zwraca się uwagę, iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo 

pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 

5.4. PODŁOŻE POD IZOLACJĘ 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche. 

Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 

betonowania elementu izolowanego. Spadki poprzeczne nie powinny być mniejsze niż 2%. Powierzchnię płyty 

powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 

zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 10 mm.  

Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 

wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia 

do 5 mm. 

Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, 

mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni wykonać 

należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez piaskowanie.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

639 

 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione.  

Wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4%. 

Wiek betonu podłoża - min. 21 dni. 

Wytrzymałość podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego 

 

5.5. GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego primera. Materiał gruntujący 

należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną przez IBDiM. 

Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie primera na m
2
 powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas 

schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy 

zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi ręki). 

Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego 

dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie zagruntować. 

Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 

W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do 

podłoża określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa. 

5.6. UKŁADANIE IZOLACJI 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną. 

Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki 

papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie 

zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej 

izolacji. 

Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, 

a na obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 

Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 80 

mm, natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 150 mm. 

Układanie izolacji rozpoczyna się od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę.  

Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układa się całość długości rolki na 

przemian z połową jej długości, czyli dla przykładu 4 m długości arkusz jest układany po 8 m lub odwrotnie. 

Początek rolki mocuje się za pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawiamy zgodnie z 

ukształtowaniem obiektu. 

Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporęczowej) należy 

wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). 

W przypadku jednak stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układa się w odległości 10 mm od 

krawężnika, a następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi się epoksyd na ścianę krawężnika i na 

położoną izolację (zakład 150 mm). Wymieniona odległość 10 mm jest ważna, aby zapewnić miejsce na 

wypływ rozgrzanego bitumu. 

5.7. PODGRZEWANIE IZOLACJI 
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 

szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 

10 ÷ 20 mm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym 

terminie położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową, aby ograniczyć czas wystawienia izolacji na 

działanie czynników atmosferycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 

trakcie ich prowadzenia.  

Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną 

formę protokołu, Wykonawca powinien wykazać szczególną dbałość o nadzór i kontrolę robót. 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 

szczególną uwagę na:  

- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą STWiORB. 

Materiały, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 

wątpliwości, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań 

odnotowany w Dzienniku Budowy, 

- sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 

- sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej 

warstwy, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych dla inwestycji: 
Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

 

640 

 

- kontrolę ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

6.2. OPIS BADAŃ 
6.2.1.  Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym wg wymagań 

pkt. 5 niniejszej STWiORB oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm 

6.2.2.  Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w 

Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z normą PN-90/B-04615 „Papy asfaltowe i smołowe. 

Metody badań” oraz opracowaniem IBDiM „Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów 

rolowych i mastyksów” 

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 

wątpliwości powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane 

w Dzienniku Budowy. 

6.2.3.  Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0 m, 

przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m
2
 powierzchni podkładu i przez 

pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami 5.4 niniejszej 

STWiORB. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy 

krążka pró
2
 izolowanej powierzchni i min 5 

oznaczeń wg PN-92/B-01814. 

Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w p. 5.4 i 5.5. niniejszej STWiORB. 

6.2.4.  Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 

Dzienniku Budowy na zgodność z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej STWiORB. 

6.3. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
6.3.1.  Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na 

każde 10 - 20 m
2
 powierzchni izolacji. 

 Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem. 

6.3.2.  Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzać wzrokowo w 

czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw. 

6.3.3.  Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać w 

trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, wielkość zakładów 

oraz dokładność przyklejenia do podłoża zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 

STWiORB. 

6.3.4.  Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych należy przeprowadzać w trakcie wykonywania 

izolacji, kontrolując zachowanie wymagań zabezpieczających dylatacje zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

6.3.5.  Sprawdzenie osadzenia urządzeń odwadniających należy przeprowadzać w trakcie ich osadzania, 

kontrolując zachowanie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej. 

6.3.6.  Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzać w trakcie 

wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej. 

6.4. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
 Jeżeli badania przewidziane w 6.2. dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy 

uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB. 

 W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne 

uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB. 

 W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB, komisja 

przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z 

wymaganiami niniejszej STWiORB i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, 

które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej STWiORB. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiaru jest: 

 - 1 m
2
 (metr kwadratowy) izolacji o określonych parametrach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
(1) Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporządza się 

jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. 

(2) W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i 

miejsce 

(3) Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
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 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 sprawdzenie materiałów, 

 sprawdzenie podłoża pod izolację, 

 sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

(4) Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 zapisy w Dzienniku Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych oraz zadaszeń, 

- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem, 

- zakup i transport papy termozgrzewalnej, 

- ułożenie izolacji, 

- rozebranie rusztowań, pomostów oraz zadaszeń roboczych, 

- oczyszczenie terenu robót. 

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów, 

IBDiM Warszawa  

 Tymczasowe wytyczne układania izolacji z papy zgrzewalnej na 

pomostach betonowych mostów drogowych, IBDM, Warszawa, 1986 
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M.27.10.00 OCHRONA IZOLACJI 

M.27.10.01 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI ZAIZOLOWANEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia izolacji termozgrzewalnej warstwą betonu 

niekonstrukcyjnego, w ramach budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa 

obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczenia izolacji 

termozgrzewalnej warstwą betonu niekonstrukcyjnego zbrojonego siatką zgrzewaną na zaizolowanych 

powierzchniach rygla ramy i płyt przejściowych projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad 

ul. Malińską. 

2. MATERIAŁY 
Dla siatki zgrzewanej: wg STWiORB M.12.01.00 dla stali klasy A-IIIN (BSt500). 

Dla betonu: wg STWiORB M.13.02.00 dla betonu klasy C16/20. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt użyty do wykonania siatki zgrzewanej wg STWiORB M.12.01.00. 

Sprzęt użyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg STWiORB M.13.02.00. 

4. TRANSPORT 
Transport użyty do wykonania siatki zgrzewanej wg STWiORB M.12.01.00. 

Transport użyty do wykonania betonu i jego wbudowania wg STWiORB M.13.02.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie siatki zgrzewanej wg STWiORB M.12.01.00. 

Wykonanie betonu i jego wbudowanie wg STWiORB M.13.02.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem siatki zgrzewanej wg STWiORB M.12.01.00. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg STWiORB 

M.13.02.00. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) betonu klasy C16/20 zbrojonego siatką zgrzewalną o średnicy 4,5 

100/100 o grubości 5 cm. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z wykonaniem siatki zgrzewanej wg STWiORB M.12.01.00. 

Odbiór robót związanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wg STWiORB M.13.02.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe, 

- przygotowanie i montaż siatki zgrzewanej, 

- wbudowanie betonu, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę wszystkich konstrukcji pomocniczych, 

- usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza pas drogowy, 

- wykonanie wszelkich potrzebnych badań laboratoryjnych, 

- oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane dotyczące wykonania siatki zgrzewanej wg STWiORB M.12.01.00. 

Przepisy związane dotyczące wykonania betonu i jego wbudowania wg STWiORB M.13.02.00 
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M.28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU 

M.28.01.00 BALUSTRADY 

M.28.01.01 BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH 

MOSTOWYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru balustrad mostowych, w ramach budowy obiektów 

inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dotyczą wykonania, montażu i odbioru balustrady stalowej szczeblinkowej o wysokości 1,1 m  usytuowanej na 

murze oporowym przy wiadukcie drogowym w ciągu DW 423 nad ul. Malińską. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie oraz na własny koszt i przedstawi do akceptacji 

Inżynierowi Projekt Warsztatowy balustrad zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej STWiORB są: 

- płaskowniki i profile zimno-gięte ze stali ST35X 

- zestaw do zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad,  

- zaprawa niskoskurczowa. 

Wymagane cechy utwardzonej (związanej) zaprawy niskoskurczowej: 

- skurcz po 90 dniach:  0,8 ‰ (wg PN-85/B-04500), 

- gęstość: 2300  200 kg/m3 (wg PN-85/B-04500), 

- wytrzymałość na ściskanie:  

- po 7 dniach   

- po 28 dniach  MPa, 

- po 90 dniach -85/B-04500), 

-  

- mrozoodporność po 150 cyklach: F150 (wg PN-88/B-06250). 

Zaprawa niskoskurczowa powinna być materiałem firmowym posiadającym Aprobatę Techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Balustrady szczeblinkowe na wiadukcie należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie 

powłoki metalicznej wg STWiORB M.14.02.02 i doszczelnienie zestawem malarskim wg STWiORB 

M.14.02.01. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi zestaw metalizacyjno-malarski. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować sprawną technicznie spawarką elektryczną wirową. 

Sprzęt do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych wg STWiORB M.14.02.01 i STWiORB 

M.14.02.02.  

Sprzęt użyty do wykonania betonu i jego wybudowania wg STWiORB M.13.01.00. 

4. TRANSPORT 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przy spełnieniu zapisów 

STWiORB M.14.02.01. 

 Transport betonu wg STWiORB M.13.01.00. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane oraz projekt warsztatowy balustrad. 

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad należy wykonać w wytwórni. Na budowie przewiduje się 

jedynie wykonanie uzupełnienia powłoki metalizacyjno-malarskiej w miejscach styków montażowych oraz w 

miejscach uszkodzonych w czasie transportu i montażu. 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
Balustrady powinny być dostarczone na budowę w segmentach montażowych, o długości 

określonej na podstawie Dokumentacji Projektowej. Dostarczone na budowę segmenty powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie przez naniesienie powłoki metalizacyjno-malarskiej wg STWiORB M.14.02.02 

i STWiORB M.14.02.01. 

Mocowanie balustrady powinno być wykonane zgodnie z projektem warsztatowym opracowanym 

przez Wykonawcę robót i uzgodnionym z Projektantem i Inżynierem. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań 

systemowych. 

Miejsca łączenia segmentów balustrad należy oczyścić i zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami 

STWiORB M.14.02.01 i STWiORB M.14.02.02. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

- wysokość, prostoliniowość i prawidłowość wykonania i zamocowania balustrad i pochwytów. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych elementów balustrady wynoszą: 

 

Wymiar nominalny 

[mm] 
Dopuszczalne odchyłki wymiaru  

[mm] 

Ponad Do Przyłączeniowego Swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

 

- prawidłowość zabezpieczenia antykorozyjnego elementów balustrad i pochwytów, zgodnie z STWiORB 

M.14.02.02 i STWiORB M.14.02.01. 

- prawidłowość wypełnienia gniazd po ustawieniu słupków balustrad zgodnie z ustaleniami wg pkt. 5.2 

niniejszej STWiORB. 

Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół i potwierdzić go wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontroli dokonuje Inżynier. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiaru robot jest: 

- 1 m (metr) – wytworzenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i montażu balustrady stalowej  

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Odbiorowi podlegają poszczególne etapy prac. Inżynier potwierdza przyjęcie prac wpisem do 

Dziennika Budowy. Odbiór montażu balustrad należy przeprowadzić na podstawie warunków kontroli wg 

pkt 6 niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie projektów warsztatowych, wytworzenie balustrad, montaż, 

zabezpieczenia antykorozyjne i pozytywny wynik odbioru robót. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i 

badania. 

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 
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M.28.03.00 BARIERY OCHRONNE 

M.28.03.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru barier ochronnych, w ramach budowy obiektów 

inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż barier ochronnych 

stalowych o typie i rozstawie słupków określonych w Dokumentacji Projektowej, jako wyposażenie wiaduktu 

drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską i ściany oporowej z gruntu zbrojonego przy drodze gminnej. 

Szczegółową lokalizację oraz typy zastosowanych barier zamieszczono w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy 

ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy 

ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier 

ochronnych. 

 Poziomy powstrzymania barier ochronnych, szerokości pracujące oraz długości powinny być 

zgodne z zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych 

barier ochronnych na drogach krajowych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

 warunków organizacji ruchu, 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy 

ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy 

ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier 

ochronnych i tak odpowiednio: 

Bariera H2/W2/B – szerokość max. 345mm 

Bariera H2/W1/B – szerokość max. 370mm 

Bariera H2/W4/A – szerokość max. 620mm 

Bariera N2/W4/A – szerokość max. 220mm 

Odcinki początkowe i końcowe dobrane adekwatnie do zastosowanych barier. 

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w 

Dokumentacji Projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należą: 

- prowadnice, 

- słupki z podstawą płytową, 

- pas profilowy, 

- przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 

- łączniki ukośne, 
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- obejmy słupka, itp. 

2.2. ELEMENTY DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH 
2.2.1. Prowadnica 

Należy zastosować prowadnicę spełniającą wymogi normy PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające 

drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające 

drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych. 

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. 

2.2.2. Słupki 

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz 

spełniać wymogi normy PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria 

metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia 

badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych. 

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 

wymiarowa dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadłe do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia 

końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej 

widocznych nie uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być wykonane ze stali S355J2 o własnościach mechanicznych według PN-

EN 10025:2002. Mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 

Podstawy słupków należy wykonać z blachy gorącowalcowanej ze stali S355J2 wg PN-EN 

10029:1999. 

2.2.3. Elementy montażowe i połączeniowe 

Elementy montażowe barier – przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, nakrętki itp.. powinny 

być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, 

rodzaju materiałów i powinny być zabezpieczone przed korozją. 

2.2.4. Elementy odblaskowe 

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe U-1c: czerwone – po prawej stronie 

jezdni, białe – po lewej stronie jezdni. Odległość pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna być 

zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, nie rzadziej niż 50m. Sposób zamocowania elementów odblaskowych 

zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptację Inżyniera. 

2.2.5. Inne elementy bariery 

 Jeśli w Dokumentacji Projektowej przewiduje się stosowanie pasa profilowego, to powinien on 

odpowiadać PN-H-93461-28 w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów 

przekroju poprzecznego. 

 Inne elementy bariery, jak obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki, śruby, światła 

odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i być zgodne z ofertą 

producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, 

ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 

 Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów 

bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

 Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Wszystkie elementy barier oraz wystające części zakotwień powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie przez metalizację ogniową cynkiem o minimalnej grubości zgodnej z Aprobatą Techniczną 

oraz wymaganiami normy PN EN ISO 1461:2000. 

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.  

Części stykające z betonem (dolne powierzchnie płyt kotwiących) należy dodatkowo zabezpieczyć 

powłoką malarską o dużej trwałości. Przewiduje się zastosowanie powłoki z kompozycji epoksydowych 
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dwuskładnikowych nanoszonych jednorazowo, o grubości 100 µm. Powłoka ta nanoszona może być tylko na 

powierzchnię czystą i suchą. 

Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inżynierem. 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z instrukcja IBDiM „Katalog metod 

zabezpieczania przed korozją stalowych obiektów mostowych” – zeszyt 57. 

2.3. ZAPRAWA NISKOSKURCZOWA 
 Wymagane cechy utwardzonej (związanej) zaprawy niskoskurczowej: 

– skurcz po 90 dniach:  ≤ 0,8‰ (wg PN-85/B-04500) 

– gęstość: 2300 ± 200 kg/m
3
 (wg PN-85/B-04500), 

– wytrzymałość na ściskanie: 

 po 7 dniach ≥ 30 MPa, 

 po 28 dniach ≥ 45 MPa, 

 po 90 dniach ≥ 45 MPa (wg PN-85/B-04500), 

– współczynnik sprężystości przy ściskaniu: 25 – 40 GPa (Instrukcja ITB 194), 

– mrozoodporność po 150 cyklach: F150 (wg PN-88/B-06250). 

Zaprawa niskoskurczowa powinna być materiałem firmowym posiadającym Aprobatę Techniczną 

IBDiM lub Europejską Aprobatę Techniczną. 

2. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 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, pochwyty) należy przewozić w opakowaniach producenta. 

Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. Elementy 

barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

 Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub 

ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. 

4.2. 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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Słupki 

barier powinny być ustawiane pionowo. Bariery powinny być równoległe do krawężnika. Rozstaw słupków 

barier wg Dokumentacji Projektowej.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projekt Technologii i Organizacji Robót, Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki w jaki będą wykonywane roboty, Projekt 

Warsztatowy wykonania i montażu barier. 

5.2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB  

lub wskazań Inżyniera: 

a) wytyczyć trasę bariery, która powinny być równoległa do krawędzi jezdni, 

b) ustalić lokalizację słupków, 

c) określić wysokość prowadnicy bariery. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze rozmieszczenia słupków barier 

w odniesieniu do dylatacji ustroju niosącego oraz Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą montowane bariery i ich zakotwienia na obiektach. Wymienione 

opracowania wykonać należy na podstawie danych zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

Bariery ochronne na dojazdach należy wykonać wg Dokumentacji Projektowej branży drogowej.  

Mocowanie barier powinno być wykonane zgodnie z Projektem Warsztatowym opracowanym przez 

Wykonawcę robót i uzgodnionym z Projektantem i Inżynierem. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań 

systemowych. 
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Wysokość prowadnicy bariery powinna być tak dobrana, aby po montażu barier górna krawędź 

taśmy profilowej położona była 0,75m ponad powierzchnią chodnika. 

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. 

Montaż 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. 

5.3. OSADZENIE SŁUPKÓW BARIER 
Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą: 

 odchylenie od pionu ±1%, 

 odchyłka w wysokości słupka ±2cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ±2cm, 

 odchyłka w odległości między slupkami ±11mm. 

5.4. MONTAŻ BARIERY 
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 

 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. Zakładki barier powinny być 

umieszczone tak, aby odsłonięte końcówki były zwrócone w stronę przeciwną niż kierunek jazdy. 

5.5. MONTAŻ ELEMENTÓW DODATKOWYCH. 
 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

 czerwone – po prawej stronie jezdni, 

 białe – po lewej stronie jezdni. 

Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami. Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi 

producenta barier. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

W ogólności sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i montażu (prostoliniowość, sposób 

połączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych) oraz prawidłowość ochrony antykorozyjnej. 

Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu bariery wynosi 1 cm na długości 8 m. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 

- atest na konstrukcję bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą,  

- zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są 

zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe. 

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

a) zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość prowadnicy nad terenem), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem 

(informacją) producenta barier, 

c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 

d) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
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- 1 m (metr) kosztu zakupu i montażu bariery ochronnej stalowej o typie i rozstawie słupków 

określonych w Dokumentacji Projektowej z podziałem na bariery ochronne stosowane na 

obiektach, na dojazdach i bariery ochronne stalowe z pochwytem.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorom częściowym podlegają: 

- dostarczone na budowę elementy stalowe barier, 

- bariery po montażu i wykonaniu połączeń elementów, 

- ochrona antykorozyjna. 

Odbiór końcowy winien być zakończony spisaniem protokołu i potwierdzony wpisem do Dziennika 

Budowy. Odbioru dokonuje Inżynier. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

 opracowanie Projektu Warsztatowego, Projektu Technologii i Organizacji Robót 

obejmującego m.in. szczegóły mocowania bariery w kapie chodnikowej, szczegóły połączeń 

poszczególnych segmentów wysyłkowych, szczegóły zakończenia oraz Programu 

Zapewnienia Jakości oraz opracowań, o których mowa w pkt.5 niniejszej STWiORB, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie na budowę materiałów oraz innych niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 przygotowanie do montażu bariery uprzednio wykonanego kotwienia, 

 montaż bariery zgodnie z geometrią obiektu (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, 

wsporników itp. za 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., 

 wykonanie podlewek z zaprawy niskoskurczowej, 

 wykonanie ochrony antykorozyjnej, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  

UWAGA: Montaż kotew bariery ochronnej został ujęty w STWiORB M.23.30.01 i 

M.29.07.02. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 1317-1  Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólna 

charakterystyka badań. 

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria 

przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych. 

Zarządzenie nr GDDKiA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier 

ochronnych na drogach krajowych. 
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M.28.15.00 KRAWĘŻNIKI 

M.28.15.01 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące montażu i odbioru krawężników kamiennych, w ramach budowy obiektów 

inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż krawężników kamiennych na ścianie 

oporowej z gruntu zbrojonego przy drodze gminnej. 

W zakres robót wchodzi: 

- zakup krawężników i dostarczenie na budowę, 

- przygotowanie podłoża, 

- ustawienie krawężników, 

- wypełnienie spoin poprzecznych pomiędzy krawężnikami i podłużnych pomiędzy krawężnikami 

a zabudową chodnika. 

Roboty związane z układaniem krawężnika należy wykonać wzdłuż kapy chodnikowej na murze 

oporowym łącznie z odcinkami zejściowymi, zgodnie z lokalizacją szczegółową zawartą w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej na przedmiotowym obiekcie 

zastosowano krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 o wymiarach 20x20 cm. 

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego: 

- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym 130 MPa, 

- ścieralność na tarczy Boehmego    5 mm, 

- nasiąkliwość wodą      0,5 %, 

- mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach   0%. 

Cała powierzchnia licowa określona dla danego typu krawężnika zgodnie z PN-B-11213:1997 

powinna mieć fakturę średnio groszkowaną. Pozostała część powierzchni tylnej wykonana w fakturze 

krzesanej. Powierzchnia spodu krawężnika powinna być surowa i spełniać wymagania dotyczące faktury 

łupanej i krzesanej. 

2.2.  ZAPRAWA NISKOSKURCZOWA 
Wymagane cechy utwardzonej (związanej) zaprawy niskoskurczowej: 

- skurcz po 90 dniach:    0,8 ‰ (wg PN-85/B-04500), 

- gęstość:     2300  200 kg/m3 (wg PN-85/B-04500), 

- wytrzymałość na ściskanie:  

 po 7 dniach   30 MPa, 

 po 28 dniach  45 MPa, 

 po 90 dniach  45 MPa (wg PN-85/B-04500), 

- współczynnik sprężystości przy ściskaniu:  25  40 GPa (Instrukcja ITB 194), 

- mrozoodporność po 150 cyklach:   F150 (wg PN-88/B-06250). 

Zaprawa niskoskurczowa powinna być materiałem firmowym posiadającym aprobatę techniczną 

IBDiM. 

2.3. ZALEWANIE SPOIN 
Zalewanie spoin należy wykonywać przy użyciu bitumicznej masy zalewowej trwale elastycznej, 

zaaprobowanej przez Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Krawężniki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok siebie 

długością w kierunku jazdy a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej 

warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed uszkodzeniem, należy je do transportu 

zabezpieczyć przekładkami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
Zakres wykonywanych robót obejmuje: 

- dostarczenie krawężników na obiekt, 

- wytyczenie linii krawężników, 

- niwelacyjne określenie rzędnych wysokościowych, 

- ustawienie krawężników na zaprawie niskoskurczowej, 

- zalanie spoin poprzecznych i podłużnych pomiędzy krawężnikami bitumiczną masą 

zalewową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

6.1. ZAKRES BADAŃ : 
- sprawdzenie cech zewnętrznych, 

- badania laboratoryjne, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 

6.2. SPRAWDZENIE CECH ZEWNĘTRZNYCH: 
Kontrola cech zewnętrznych polega na: 

- wykonaniu oględzin zewnętrznych, 

- sprawdzeniu wymiarów – pomiar należy wykonać przy pomocy linijki z podziałką 

milimetrową, dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

- dla wysokości   1,0 cm, 

- dla szerokości  0,3 cm, 

- sprawdzeniu równości powierzchni obrobionych, kątów, szczerb i uszkodzeń, zgodnie z 

PN-B-11213:1997, 

- wizualnym sprawdzeniu faktury. 

6.3. BADANIA LABORATORYJNE 
Badania obejmują: 

- badanie wytrzymałości na ściskanie skały z której zostały wyprodukowane krawężniki 

wg PN-B-04110:1994, 

- badanie nasiąkliwości wg PN-B-04101:1994, 

- badanie odporności na zamrażanie wg PN-B-04102:1995, 

- badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-B-04111:1994, 

- badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115. 

Pobieranie materiału próbek, sposób badania i ocena wyników badań zgodnie z normą PN-B-

06720:1985. Wyniki badań jw. dostarcza wytwórnia krawężników. 

6.4. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA 
W zakres kontroli wchodzi: 

- wizualna ocena jakości robót, 

- sprawdzenie szczelności zalania spoin, 

- sprawdzenie prostoliniowości ułożenia. Odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0 m nie 

powinno być większe niż 5 mm, 

- niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości ułożenia wysokościowego. Odchyłka spadku niwelety 

nie powinna być większa niż 0,2 %. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 

- 1 m (metr) ułożonego krawężnika kamiennego, łącznie z wykonaniem podlewki i 

uszczelnienia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Dokonuje się następujących odbiorów: 

- odbiór krawężników przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w pkt. 6.2  

STWiORB, 

- końcowy odbiór ułożonego krawężnika na podstawie badań podanych w pkt. 6.4. STWiORB. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół i potwierdza go wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie podłoża, 

- zakup i transport krawężników, 

- ustawienie krawężników na podlewce z zaprawy niskoskurczowej (z uwzględnieniem 

poprawki na trwałe ugięcie), 

- wypełnienie szczeliny poza krawężnikiem, 

- wypełnienie spoin pionowych odpowiednim materiałem zalewowym, 

- uszczelnienie styku krawężnika z nawierzchnią i betonem kapy, 

- usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza teren budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-11213:1997 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

PN-B-04101:1994 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wody. 

PN-B-04102:1995 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

PN-B-04110:1994 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 

PN-B-04111:1994 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 

PN-B-06720:1985 Pobieranie próbek materiałów kamiennych zwięzłych. 

PN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki. 

PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie. 
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M.28.17.00 URZĄDZENIA POMIAROWO-KONTROLNE 

M.28.17.01 WBUDOWANIE ZNAKÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

(REPERÓW) 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem znaków wysokościowych 

(reperów), w ramach budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy 

Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych obejmuje wszystkie czynności i środki niezbędne do wbudowania znaków wysokościowych 

(reperów) na projektowanym wiadukcie drogowym w ciągu DW 423 nad ul. Malińską i ścianie oporowej z 

gruntu zbrojonego przy drodze gminnej, zgodnie z lokalizacją szczegółową zawartą w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy geodezyjnej, dla którego wyznaczono 

wysokość w przyjętym układzie odniesienia. Repery mają postać metalowych bolców z wyrytym numerem. 

Kształt reperów umożliwia ustawienie na nich łaty niwelacyjnej. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ZNAKI WYSOKOŚCIOWE (REPERY) 
Zaleca się zastosowanie reperów żeliwnych o długości części kotwionej L≥90 mm i średnicy 

głowicy D≥40 mm.  

W przypadku zastosowania reperów stalowych, niezależnie od powyższego, istnieje konieczność 

ich zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim złożonym z warstwy gruntującej (podkładowej) oraz 

warstwy pośredniej i nawierzchniowej w postaci emalii ftalowej. Całkowita grubość zastosowanej 3-

warstwowej powłoki ochronnej nie powinna być mniejsza niż 280320 m. Zabezpieczenie antykorozyjne 

dotyczy wyłącznie odsłoniętej części repera. 

2.2.  KOMPOZYCJE EPOKSYDOWE 
Do osadzania reperów w otworach stosować można dowolną kompozycję na bazie żywic 

epoksydowych posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM lub jej promesę, po uzgodnieniu jej z Inżynierem. 

Zastosowana kompozycja epoksydowa winna posiadać atest Producenta. 

2.3.  ZNAK GEODEZYJNY (REPER) STAŁY 
Typowa konstrukcja wraz z niezależnym fundamentem, stosowana w krajowej sieci reperów. 

3. SPRZĘT 
Wiercenie otworów można wykonywać dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniającymi 

ciągłość prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót.  

Przewidywany przez Wykonawcę sprzęt podlega uzgodnieniu z Inżynierem. 

4. TRANSPORT 
Transport reperów dowolnymi krytymi środkami transportowymi. 

Transport żywicy wyłącznie w oryginalnych opakowaniach dowolnymi krytymi środkami 

transportowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem opakowań. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. MONTAŻ ZNAKÓW WYSOKOŚCIOWYCH (REPERÓW) 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, repery należy osadzić: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Osnowa_geodezyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ata_niwelacyjna
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- po 4 trzpienie na każdej ze ścian ramy, 

- 4 trzpienie na gzymsie po obu stronach wiaduktu nad podporami, 

- 8 trzpieni na  konstrukcji oporowej przy wiadukcie, oraz 

- 4 trzpienie na ścianie oporowej z gruntu zbrojonego przy drodze gminnej. 

W sumie przewidziano montaż 20 szt. trzpieni reperów roboczych przy wiadukcie w ciągu DW 423 

nad ul. Malińską i 4 szt. trzpieni na ścianie oporowej przy drodze gminnej. 

Wymagania szczegółowe: 

- przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy wykonać niezbędne pomosty i 

ewentualne rusztowania, umożliwiające dostęp do konstrukcji w miejscach wykonywania 

odwiertów oraz zapewniające bezpieczeństwo pracy przy obsłudze sprzętu oraz 

bezpieczeństwo użytkowników dróg, 

- średnicę i głębokości otworów należy dostosować do średnicy trzpieni przyjętych reperów, 

- po wywierceniu otworów należy je oczyścić strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu 

nie mniejszym niż 0,6 MPa i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, 

- prace przy użyciu kompozycji epoksydowej prowadzone winny być zgodnie z instrukcją jej 

stosowania podaną przez Producenta, 

- repery przed ich osadzeniem w otwory muszą być oczyszczone z zabrudzeń i rdzy, 

- w przypadku zastosowania reperów stalowych, po osadzeniu i związaniu żywicy, należy 

przystąpić do ich zabezpieczenia antykorozyjnego, zgodnie z wymaganiami wg pkt. 2 

niniejszej STWiORB. 

5.3. ZNAK GEODEZYJNY STAŁY, NIEZWIĄZANY Z OBIEKTEM. 
Przewiduje się montaż jednego znaku geodezyjnego osadzonego w niezależnym fundamencie w 

rejonie projektowanego wiaduktu. 

Znak ten należy zamontować w miejscu dostępnym dla służby geodezyjnej i drogowej na terenie 

pasa drogowego. Ostateczną lokalizację ustali Inżynier. Znak musi zostać nawiązany i wciągnięty do krajowej 

sieci niwelacyjnej, zgodnie z wymaganiami właściwego ośrodka. 

Nawiązanie powinno nastąpić po wykonaniu wszystkich robót związanych z budową obiektu i 

nasypu drogowego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych robót z wymaganiami 

zawartymi w niniejszej STWiORB. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sprawdzenie zgodności usytuowania reperów, 

 sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę atestu dla kompozycji epoksydowej oraz 

terminu jej przydatności do stosowania,  

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia reperów i ich zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół i potwierdzić go wpisem do Dziennika 

Budowy. Kontroli dokonuje Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest:  

- 1 szt. (sztuka) wbudowanych znaków wysokościowych (reperów). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót na podstawie warunków kontroli zgodnie z pkt. 6 niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

 wykonanie niezbędnych rusztowań i podestów roboczych, 

 wykonanie pomiarów związanych z określeniem miejsca wbudowania reperów, 

 wywiercenie otworów wraz z ich oczyszczeniem,  

 osadzenie reperów w otworach za pomocą kompozycji epoksydowej (kotwy chemiczne), 

 ew. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego reperów, 

 oczyszczenie stanowiska pracy, 

 ubytki, odpady i materiały pomocnicze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje producenta kompozycji epoksydowych i podręczniki producenta wyposażenia. 
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M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE 

M.29.01.00 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA 

M.29.01.01 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA LUB 

PRZEPUSTU 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drenażu odwadniającego za 

płytami przejściowymi, w ramach budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa 

obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie drenażu zasypki przyczółka projektowanego 

wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską usytuowanego za płytami przejściowymi oraz 

odprowadzenie i ujęcie wody w rejonie nasypu drogowego.  

Szczegółową lokalizację drenażu określono w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Dren (sączek podłużny) – ciąg rurek drenarskich, ułożonych na podsypce piaskowej i obsypany 

materiałem przepuszczalnym, służący do wgłębnego odprowadzenia wody do odbiornika. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami niniejszej STWiORB. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 

rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wszystkie materiały, dla których przewidziano w STWiORB przeprowadzenie badań kontrolnych, 

powinny być sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Inżyniera przed ich użyciem w czasie robót.  

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA DRENAŻU 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu drenażu według zasad niniejszej STWiORB, są: 

 rury drenarskie o średnicy DZ Ø 126 mm z PVC-U wg PN-C-89221:1998, 

 materiał filtracyjny (żwir i piasek), charakteryzujący się współczynnikiem filtracji k>75m/d, 

 grunt nieprzepuszczalny (gliniasty) charakteryzujący się współczynnikiem filtracji 

k<0,001m/d, 

 wyloty drenażu – kostka granitowa na zaprawie cementowej wg wymagań STWiORB 

M.29.15.01, 

 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 pod wyloty drenażu, 

 zaprawa cementowo - piaskowa 1:2 do wypełnienia spoin. 

2.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

Będą zastosowane rurki drenarskie z PVC-U o średnicy.  

Wyrób powinien mieć Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

Wymagania dla rurek drenarskich:  

 dopuszczalna odchyłka średnicy wewnętrznej: + 2 mm, 

 odporność na uderzenie wg PN-C-89221:1998: dopuszcza się uszkodzenie najwyżej  

1 próbki, 

 odporność na zginanie wg PN-C-89221:1998: próbka nie powinna załamywać się  

i wykazywać pęknięć, 

 wytrzymałość na zerwanie wg PN-C-89221:1998: próbka nie powinna ulec zerwaniu. 
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Rurki drenarskie powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich 

łączenie.  

2.2.2. Materiał filtracyjny, podsypka, koryto i podbudowa 

Jako materiał filtracyjny należy stosować żwiry i piaski o uziarnieniu i grubości warstw zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 

8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki 

w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1:2000.  

Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-EN 

13043:2004. 

Wykonanie koryta drenażu należy wykonać z warstwy nieprzepuszczalnego gruntu gliniastego o 

grubości około 30 cm. 

2.2.3. Wyloty drenów  

Wyloty drenów należy wykonać z kostki granitowej na zaprawie cementowej wg szczegółowych 

wymagań podanych w STWiORB M.29.15.01. 

2.2.4. Cement do podsypki i zaprawy 

Cement do podsypki i zaprawy - portlandzki klasy 25, spełniający wymagania normy 

PN-B-19701:97. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 

2.2.5. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna być odmiany „1”  i 

odpowiadać wymaganiom normy  PN-88/B-32250. 

2.2.6. Zaprawa cementowo - piaskowa 

Zaprawa cementowo - piaskowa  1:2  do wypełnienia szczelin powinna odpowiadać wymaganiom 

normy  PN-90/B-14501. 

3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonywać ręcznie oraz przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Do zagęszczenia podbudowy z tłucznia kamiennego należy stosować wibratory płytowe, ubijaki 

ręczne lub mechaniczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnymi 

uszkodzeniami, można przewozić dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w 

temperaturze 0°C i niższej. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosach do wysokości 4 zwojów 

w temp. do 25°C a powyżej 25°C do wysokości 2 zwojów, w nienasłonecznionych miejscach. 

Grunty do wykonania drenażu mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do 

przewozu mas ziemnych. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 

Cement powinien być transportowany w workach samochodami krytymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Roboty związane z wykonaniem drenów należy wykonywać zgodnie z niniejszą STWiORB, 

Dokumentacją Projektową i rysunkami roboczymi wykonanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 

Inżyniera. 

Zasypanie przyczółków lub konstrukcji ramy ponad drenami ujęte zostało w STWiORB 

M.29.03.01. 

5.2. WYKONANIE DRENAŻU 
Dreny usytuowane za płytami przejściowymi należy ułożyć w korycie uformowanym z gruntu 

nieprzepuszczalnego zgodnie z Dokumentacją Projektową, grubości min. 30 cm. W przygotowanym korycie 

należy rozścielić podsypkę piaskową grubości 5 cm, a następnie przystąpić do ułożenia rurek drenarskich. 

Rurki należy układać na styk bez potrzeby ich dodatkowego zabezpieczenia. Za ścisłe ułożenie 

rurek uznaje się takie, gdy po podniesieniu ręką jednej rurki unosi się kilka sąsiednich. Ułożone rurki 

drenarskie powinny być obsypane żwirem i piaskiem grubym. Całkowita wysokość pryzmy liczona od górnej 

powierzchni podbudowy piaskowej powinna wynosić 40 cm. Szerokość pryzmy u góry 30 cm, a nachylenie 

skarp zgodne z kątem stoku naturalnego materiału zasypki (nachylenie 1:1,25). Pryzmę należy zagęścić 

ubijakiem w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek. 
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5.3. WYKONANIE WYLOTÓW DRENAŻU 
Wyloty drenów należy wykonać z kostki granitowej na zaprawie cementowej wg szczegółowych 

wymagań podanych w STWiORB M.29.15.01. 

5.4. TOLERANCJE WYKONANIA DRENAŻU 
Założono następujące, dopuszczalne odchylenie drenażu od wartości projektowanych: 

- odchylenie spadku ułożonego drenażu nie powinno przekraczać w stosunku do przyjętego w 

Dokumentacji Projektowej: 

- przy zmniejszeniu spadku: 5%  - w stosunku do spadku projektowanego, 

- przy zwiększeniu spadku: 10%  - w stosunku do spadku projektowanego 

- odchylenia grubości warstw zasypek:  ± 3cm, 

- odchylenia odległości osi ułożonego drenażu do projektowanego – nie powinny przekraczać 

± 5cm,  

- odchylenie rzędnych wysokościowych wylotów: ± 5 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. KONTROLA WYKONANIA DRENU 
6.2.1.  Kontrola materiałów 

a) Każdą dostawę rurek należy sprawdzić w zakresie cech zewnętrznych, tzn. skontrolować: 

 prawidłowość kształtu, 

 średnicę, 

wybierając w sposób losowy 6% zwojów wg wskazań Inżyniera. 

b) Materiał filtracyjny: żwir i piasek - badanie dla każdej partii i dostawy pochodzącej z jednego 

składu i złoża, obejmuje sprawdzenie: 

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  

 zawartości związków siarki wg PN-EN 1744-1:2000, 

 wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków wg PN-55/B-04492. 

c) Badanie wykonania wylotu drenów należy wykonać wg ustaleń STWiORB M.29.15.01. 

6.2.2. Kontrola w czasie wykonania drenażu 

W czasie wykonywania drenażu należy zbadać: 

 zgodność wykonywania robót z Dokumentacją Projektową (lokalizacja i wymiary), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania drenażu, wymienionych w pkt. 5.4, 

 prawidłowość ułożenia rurociągu drenarskiego, zgodnie z pkt. 5.2., 

 prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z pkt. 5.2., 

 prawidłowość wykonania wylotu drenów, zgodnie z pkt. 5.3. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m (metr) dla wykonania odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem rur drenarskich z 

PVC-U wraz z umocnieniem wylotu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ZASADY OGÓLnE 
Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonywanym przez 

Inżyniera: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi końcowemu. 

Odbiór robót następuje na podstawie warunków kontroli wg punktu 6 niniejszej STWiORB. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór jak wyżej, dla drenażu powinien być kolejno dokonany po: 

 wykonaniu koryta drenażu (w zagęszczonym nasypie), 

 ułożeniu rur drenarskich, 

 zasypaniu drenu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego, 

 wykonaniu wylotu drenów. 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych 

robót. Odbiór końcowy należy oprzeć na wynikach pomiarów kontrolnych, wynikach badań laboratoryjnych i 

oznaczeń laboratoryjnych, atestach jakościowych wbudowanych materiałów, wynikach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz oględzinach obiektu w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i ustaleniami Inżyniera. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie koryta drenażu, 

 ułożenie drenów odprowadzających wodę, 

 wbudowanie materiałów filtracyjnych i uszczelniających, 

 wykonanie wylotu drenów, 

 wykonanie podbudowy oraz przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo – 

piaskowej, 

 przygotowanie zaprawy cementowo - piaskowej i wypełnienie nią spoin, 

 uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg STWiORB M.11.01.04 i M.13.01.00 oraz: 

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U). 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 
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M.29.03.00 ROBOTY ZIEMNE 

M.29.03.01 ZASYPKA KONSTRUKCYJNA FUNDAMENTÓW 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów w 

obrębie przyczółków lub konstrukcji przepustów, w ramach budowy obiektów inżynierskich realizowanych 

dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu zasypanie i zagęszczenie wykopów w obrębie 

fundamentów ramy i muru oporowego przy projektowanym wiadukcie w ciągu DW 423 nad ul. Malińską oraz 

wykonanie zasypek konstrukcyjnych fundamentów i skarp przy ścianie oporowej z gruntu zbrojonego przy 

drodze gminnej. 

1.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz STWiORB M.11.01.04. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

STWiORB M.11.01.04. 

2. MATERIAŁY 
Do zasypania wykopów należy użyć zasypki konstrukcyjnej wg STWiORB M.11.01.04. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt użyty do wykonania zasypek wg STWiORB M.11.01.04. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów wg STWiORB M.11.01.04. 

Geosiatki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 

- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 

przebić lub rozciąć geosiatki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYKONANIE ZASYPEK 
Wykonanie robót wg STWiORB M.11.01.04. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że parametry gruntu (po zagęszczeniu) dla zasypek 

konstrukcyjnych powinny wynosić: 

- wskaźnik zagęszczenia:  IS  1,0 

- ciężar objętościowy:    19 kN/m
3
 

- kąt tarcia wewnętrznego:    32
o 

W przypadku zasypek wzmacnianych geosyntetykami, poruszanie się jakichkolwiek pojazdów po 

ułożonej geosiatce jest niedozwolone, a formowanie podbudowy należy prowadzić metodą „od czoła”. Nie 

dopuszcza się również zmniejszenia grubości układanej warstwy. 

5.2. UKŁADANIE GEOSIATKI 
Geosiatki należy układać na podstawie planu połączeń zatwierdzonego przez Inżyniera, 

określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób 

łączenia, mocowania tymczasowego itp. 

Geosiatki należy rozwijać w kierunku poprzecznym do osi podbudowy. Ułożona geosiatka powinna 

leżeć płasko – bez fałd, załamań i innych nierówności. Czas w jakim geosiatka narażona jest na działanie 

czynników atmosferycznych zgodnie z zaleceniami Producenta, lecz nie dłużej niż 30 dni. 

Geosiatki należy docinać do żądanych wymiarów nożami lub nożycami. Geosiatka powinna 

wystawać poza obrys ułożonej podbudowy min. 30 cm (z obu stron). 
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Geosiatki należy łączyć na zakład: 

- min. 0,5 m – połączenie poprzeczne, 

- min. 2,0 m – połączenie podłużne (za każdorazową zgodą Inżyniera). 

Połączenia należy dodatkowo wzmocnić linką polipropylenową przewlekaną przez kolejne oczka 

siatki. Linkę naciągnąć ręcznie i zawiązać w trwały sposób na skrajnych żebrach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zasypek wg STWiORB M.11.01.04. 

Kontrolę jakości robót związanych z ułożeniem geosiatek należy przeprowadzić na zgodność z 

wymaganiami określonymi W Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej STWiORB. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest:  

- 1 m
3
 (metr sześcienny) kubatury zasypki konstrukcyjnej z gruntu niespoistego. Ilość robót 

określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z wykonaniem zasypek wg STWiORB M.11.01.04. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- ułożenie geosiatki (w przypadku przepustu PDR5), 

- dostarczenie i wbudowanie gruntu niespoistego warstwami w nasyp wraz z odpowiednim 

zagęszczeniem, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg STWiORB M.11.01.04. 

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i 

konstrukcjach oporowych. 
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M.29.05.00 PŁYTY PRZEJŚCIOWE 

M.29.05.01 PŁYTY PRZEJŚCIOWE 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem płyt przejściowych, w ramach 

budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie płyt przejściowych na styku obiekt 

– nasyp, w ramach budowy wiaduktu w ciągu DW 423 nad ul. Malińską, a w szczególności: 

 wykonanie betonu wyrównawczego C8/10 o grubości 10 cm pod płytami przejściowymi wg 

STWiORB. M.13.02.00, 

 wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37 wg STWiORB M.13.01.00, 

zbrojonych stalą klasy A-IIIN wg STWiORB M.12.01.00, 

 uszczelnienie na styku płyta – konstrukcja ramy oraz styków miedzy płytami, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni bocznej płyt przejściowych wg 

STWiORB M.27.01.01. 

Izolację termozgrzewalną powierzchni górnej oraz połączenia płyty z konstrukcją ramy, ujęto w 

STWiORB M.27.02.01.  

Zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej ujęto w STWiORB M.27.10.01.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Płyta przejściowa - żelbetowa płyta ułożona pod jezdnią, połączona na jednym końcu z konstrukcją, 

drugim końcem wchodząca w nasyp drogowy, w celu amortyzacji i łagodnego przejścia z warunków 

sztywności podłoża na obiekcie mostowym do sztywności podłoża na jezdni za obiektem oraz niwelująca 

wpływ osiadania nasypu za obiektem na warunki jazdy. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami do wykonania płyt przejściowych, wg zasad niniejszej STWiORB są: 

 beton konstrukcyjny C30/37, wg STWiORB M.13.01.00,  

 stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku BSt500, wg STWiORB M.12.01.00, 

 beton wyrównawczy C8/10,wg STWiORB. M.13.02.00, 

 masa zalewowa trwale plastyczna – wyłącznie materiał firmowy posiadający aprobatę 

techniczną IBDiM lub europejską aprobatę techniczną, 

 izolacja bitumiczna „na zimno”, wg STWiORB M.27.01.01. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera, zgodnie z 

ustaleniami zawartymi STWiORB M.12.01.00, STWiORB M.13.01.00, STWiORB M.13.02.00 oraz 

STWiORB M.27.01.01. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów, zgodnie z ustaleniami STWiORB M.12.01.00, STWiORB M.13.01.00, 

STWiORB M.13.02.00 oraz STWiORB M.27.01.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
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5.2. WYKONANIE ROBÓT 
Beton wyrównawczy układany pod płytami przejściowymi należy wykonać zgodnie z ustaleniami 

Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB M.13.02.00. 

Wszystkie wymagania szczegółowe odnośnie sposobu wykonania i montażu zbrojenia oraz 

wytworzenia i wbudowania mieszanki betonowej zawarto w STWiORB M.12.01.00 i STWiORB M.13.01.00. 

Wykonanie uszczelnienia masą zalewową trwale plastyczną styków z konstrukcją ramy oraz styków 

miedzy płytami, należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego materiału. 

Wykonanie izolacji powierzchni bocznych płyt przejściowych wg STWiORB M.27.01.01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wg zasad podanych w STWiORB M.12.01.00, STWiORB M.13.01.00, STWiORB.13.02.00 oraz 

STWiORB M.27.01.01. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
3
 (metr sześcienny) betonu określonej klasy w konstrukcji płyt przejściowych, 

- 1 kg (kilogram) wykonanego zbrojenia płyt przejściowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót wg wymagań szczegółowych zawartych w STWiORB M.12.01.00, STWiORB 

M.13.01.00, STWiORB M.13.02.00 oraz STWiORB M.27.01.01. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe, 

- przygotowanie podłoża, 

- wyrównanie do odpowiedniego profilu wcześniej zagęszczonego nasypu z ewentualnym 

jego dogęszczeniem, 

- wykonanie betonu wyrównawczego pod płytami przejściowymi, 

- wykonanie deskowania, 

- wykonanie zbrojenia, 

- zabetonowanie wraz z pielęgnacją betonu, 

- rozebranie deskowania, 

- wykonanie uszczelnienia i izolacji bocznych powierzchni betonu płyt przejściowych, 

- uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Analogicznie jak podano w STWiORB M.12.01.00, STWiORB M.13.01.00, STWiORB M.13.02.00 

oraz STWiORB M.27.01.01. 
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M.29.07.00 MURY OPOROWE 

M.29.07.02 MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem murów oporowych z gruntu zbrojonego, w ramach budowy obiektów inżynierskich 

realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i odbiór muru oporowego z gruntu zbrojonego przy wiadukcie w ciągu DW 423 nad ul. 

Malińską  oraz przy drodze gminnej wg lokalizacji wskazanej w Dokumentacji Projektowej.  

Swoim zakresem Specyfikacja obejmuje następujące roboty: 

– wykonanie ławy fundamentowej pod mur oporowy z betonu klasy C20/25, 

– wykonanie muru oporowego z gruntu zbrojonego (elementy elewacyjne, zbrojenie),  

– wykonanie żelbetowego gzymsu wieńczącego mur oporowy z betonu klasy C30/37 przy 

wiadukcie w ciągu DW 423 nad ul. Malińską oraz wykonanie żelbetowej kapy chodnikowej 

z betonu klasy C30/37 na murze oporowym przy drodze gminnej, 

– montaż drobnych elementów stalowych, 

– ułożenie osłon kablowych z rur PCV o średnicy 110 mm przy wiadukcie w ciągu DW 423 

nad ul. Malińską, 

– montaż pali wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 600 mm wypełnionych 

zbrojonym betonem w przypadku ściany oporowej przy drodze gminnej. 

Wykopy pod mur oporowy ujęto w STWiORB M.21.53.02. 

Zasypki fundamentów muru oporowego ujęto w STWiORB M.29.03.01.  

Beton ław fundamentowych, gzymsu wieńczącego, kap chodnikowych i wypełnienia kręgów 

betonowych wg STWiORB M.13.01.00. 

Zbrojenie gzymsu wieńczącego, kap chodnikowych i wypełnienia kręgów betonowych wg 

STWiORB M.12.01.00. 

UWAGA: 

Roboty związane z formowaniem muru oporowego z gruntu zbrojonego (masy ziemne) wraz z 

ewentualnym wzmocnieniem ujęto w Branży Drogowej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Ściana oporowa – konstrukcja inżynierska w systemie Ziemi Zbrojonej przeznaczona do utrzymania 

w stanie stateczności uskoku naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych.  

1.4.2. Zasada działania ścian oporowych z gruntu zbrojonego - aktywne siły wywierane przez grunt i 

obciążenia zewnętrzne są przenoszone częściowo przez grunt i częściowo przez zbrojenie. Zbrojenie jest 

połączone z żelbetową elewacją lub panelami siatkowymi  za pomocą systemu ściągów oraz śrub. Zbrojenie 

jest kotwione w gruncie poprzez  tarcie. 

Okres użytkowy konstrukcji z gruntu zbrojonego jest zakładany na 100 lat dla pasów stalowych bez 

powłoki antykorozyjnej przy ubytku zbrojenia 1,5mm (PN-83/B-03010). Powłoka cynkowa w efekcie 

wydłuża okres żywotności o kilkadziesiąt lat. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do płyt okładzinowych (uruchomić 

produkcję lub zakupić) zakupić pasy zbrojeniowe, panele siatkowe, łączniki, elementy dylatacyjne oraz inne 

niezbędne materiały zgodne z niniejszą Specyfikacją. 

2.2. BETONOWE PŁYTY OKŁADZINOWE I PANELE Z SIATEK STALOWYCH 
Beton winien być klasy C30/37 (B35). Do produkcji i wymagań odnośnie betonu mają 

zastosowanie STWiORB M.13.01.00. 

a) Wykończenie betonu 

Wzór i wykończenie betonu na powierzchniach odkrytych winny być zaakceptowane przez 

Inżyniera na podstawie propozycji Wytwórcy. Tylne powierzchnie płyt winny być przetarte w celu usunięcia 
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pustych przestrzeni między kruszywem oraz nierówności powierzchni przekraczających 6.5mm. W przypadku 

prefabrykatów, które nie będą pokryte powłoką malarską powierzchnie zewnętrzne lica paneli będą gładkie w 

kolorze naturalnego betonu. W tym przypadku kolor prefabrykatów może posiadać miejscowe przebarwienia i 

różnorodne odcienie, odpowiadające procesowi technologicznemu dojrzewania betonu. 

b) Tolerancje 

Wszystkie elementy winny być wytwarzane z zachowaniem następujących tolerancji wymiarowych: 

- wszystkie wymiary - w zakresie +/- 5mm 

- odchylenie kątowe w stosunku do wysokości prefabrykatu nie powinno przekraczać 5mm na 

1,5m 

- nierówności  powierzchni czołowej nie powinny być większe niż 7mm na 1,50m 

c) Wytrzymałość na ściskanie 

Odbiór betonowych płyt okładzinowych pod kątem wytrzymałości na ściskanie zostanie 

przeprowadzony na podstawie niniejszej specyfikacji. Należy pobrać jeden zestaw kostek kontrolnych z 

każdej partii 50 płyt. 

d) Oznaczenie 

Data wytworzenia winna być w czytelny sposób wypisana na tylnej ścianie każdej płyty. 

Siatki stalowe powinny być wykonane ze stali o wytrzymałość min. 500MPa. Wykonanie paneli 

powinno odpowiadać rysunkom paneli. Siatki stalowe dla konstrukcji tymczasowej są nieocynkowane. 

2.3. STAL ZBROJENIOWA 
Typ, rozmiar, długości i rozmieszczenie stali zbrojeniowej w płytach okładzinowych winny być 

zgodne z rysunkami poszczególnych paneli i STWiORB M.12.01.00. 

2.4. BETONOWE ŁAWY FUNDAMENTOWE 
Beton na ławy fundamentowej winien być klasy C20/25 (B25), wymagania odnośnie materiałów do 

produkcji betonu oraz mieszanki betonowej wg STWiORB M.13.01.00. 

2.5. ZBROJENIE PASAMI STALOWYMI. 
Zbrojenie gruntu powinno być wykonane pasami ze stali walcowanej niskostopowej karbowanej, 

odpowiedniej do cynkowania i zatwierdzonej przez Inżyniera. Pasy powinny być wykonane w specjalistycznej 

wytwórni i posiadać wytrzymałość Rm>520 MPa. Żeberka (karby) na powierzchni pasów rozmieszczone są w 

różnych odległościach, co daje odpowiednie tarcie między pasami, a gruntem zasypowym.  Zbrojenie powinno 

być wykonane z pasów o szerokości 45 i 50mm i grubości 5 i 4mm. 

Nośność pasów powinna wynosić odpowiednio min. 104.7 kN i 100 kN. 

Grubość powłoki ocynku powinna wynosić min. 70µm. Właściwości powłoki ocynku, ewentualne 

uszkodzenia oraz poprawki dotyczące samej powłoki powinny odpowiadać                 (EN ISO 1461) 

Dla konstrukcji tymczasowej pasy są nieocynkowane. 

2.6. ELEMENTY ŁĄCZĄCE 
Łączenie pasów z prefabrykatami osłonowymi powinno odbywać się za pomocą systemu stalowych 

ściągów i śrub. Ściągi powinny być wykonane i rozmieszczone w prefabrykatach zgodnie z projektem 

wykonawczym. Ściągi powinny być wykonane ze stali ocynkowanej o przykryciu cynku min.5g/dm
2
 (70-

140mm) i wymiarach 45x4mm
2
. Śruby M 12x30 klasy 10.9 powinny być wykonane ze stali ocynkowanej o 

przykryciu cynku 3g/dm
2
.   

2.7. ŁĄCZENIE PŁYT 
Płyty betonowe powinny być ustawiane jedna na drugiej i oddzielone łożyskami elastomerowymi 

(EPDM) o wymiarach 100x85x20mm, po dwa pod każdą płytę dla ścian do wysokości 12m i na czterech 

łożyskach dla ścian o wysokości większej niż 12m. 

2.8. USZCZELNIENIE PANELI 
Niezależnie od użytego materiału zasypowego i warunków wodnych zaprojektowano ułożenie od 

strony gruntu na wszystkich złączach pionowych i poziomych pasów z geowłókniny o szerokości 400mm.  

Dla konstrukcji tymczasowej geowłóknina jest układana na całej wysokości panela z zakładem 

0,5m. 

2.9. GZYMS ORAZ KAPA CHODNIKOWA WIEŃCZĄCA MUR OPOROWY: 
a) Beton gzymsu wieńczącego i kapy chodnikowej należy wykonać z klasy C30/37 zgodnie z 

STWiORB M.13.01.00. 

b) Zbrojenie gzymsu wieńczącego i kapy chodnikowej ze stali A-IIIN zgodnie z STWiORB 

M.12.01.00. 

c) Wbudowane osłony kablowe z rur PCV o średnicy 110 mm w przypadku wiaduktu drogowego 

oraz pale wykonane z kręgów betonowych o średnicy 600 mm połączone z kapą chodnikową w 

przypadku muru oporowego przy drodze gminnej. 

2.10. WYBRANY MATERIAŁ ZASYPOWY 
Materiał zasypowy został ujęty w opracowaniu Branży Drogowej. 
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2.11. GEOWŁÓKNINA 
Wymagania dotyczące geowłókniny o gramaturze 400 g/m

2 
wg STWiORB M.11.01.04. 

2.12.  KRĘGI BETONOWE 
 Należy stosować prefabrykowane kręgi betonowi o średnicy 600 mm i wysokości 500mm. Na 

długości pala przewidziano ułożenie 3 kręgów. Połączenie wg rozwiązania systemowego producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. SPRZĘT UŻYTY DO WYKONANIA ZASYPEK I UKŁADANIA GEOWŁÓKNINY ZGODNIE Z 

OPRACOWANIEM BRANŻY DROGOWEJ. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA FUNDAMENTU Z BETONU WG STWIORB.M.13.01.00. 
Sprzęt do  montażu zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB M.12.01.00. 

Sprzęt do wykonania betonu konstrukcyjnego i jego wbudowania wg STWiORB M.13.01.00. 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera 

4. TRANSPORT 

4.1. Sposób transportu przez Wykonawcę prefabrykatów przeznaczonych do wykonywania robót nie 

może powodować obniżenia ich jakości lub uszkodzeń trwałych. 

4.2. Wszystkie elementy należy traktować, przechowywać i transportować tak, by nie występowało 

niebezpieczeństwo obłupywania, pękania oraz  występowania nadmiernych naprężeń zginających. Podczas 

przechowywania płyty winny opierać się na wytrzymałych podkładach umieszczonych bezpośrednio przy 

ściągach. Płyty, a także elementy łączące uszkodzone podczas obchodzenia się, przechowywania lub 

transportu zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

4.3. TRANSPORT ZBROJENIA I DROBNYCH ELEMENTÓW STALOWYCH WG STWIORB 

M.12.01.00. 
Transport betonu konstrukcyjnego i jego wbudowanie wg STWiORB M.13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYKOPY POD ŚCIANY 
Wymagania dotyczące wykopów pod ławy fundamentowe wg wymagań STWiORB M.11.01.01. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże pod konstrukcję winno być wyrównane na szerokości równej lub przekraczającej długość 

materiału zbrojonego - według rysunków. Przed wykonaniem ściany, należy zbadać nośność gruntu pod 

konstrukcją przy użyciu płyty VSS. Uzyskane wyniki powinny wynosić min EII=60 MPa i Io<2,2. 

W miejscach, gdzie zaprojektowano betonowe płyty okładzinowe, na poziomie posadowienia 

każdej płyty należy wykonać betonową ławę. Ława winna być poddana pielęgnacji minimum 24 godziny 

przed ułożeniem płyt. Wykonanie betonu ławy fundamentowej wg wymagań STWiORB M.13.01.00. 

Tolerancje wykonania fundamentów na szerokości  30mm na wysokości odchylenie od poziomu 

5mm na długości 4m. 

5.3. UKŁADANIE BETONOWYCH PŁYT OKŁADZINOWYCH I PANELI Z SIATEK 

STALOWYCH 
Warstwy paneli betonowych układa się przy pomocy dźwigu, rozstaw paneli zapewniony jest 

poprzez pręty polipropylenowe o długości 250mm umieszczone w specjalnie do tego przygotowanych 

otworach w rozstawie, co 1500mm. Panele powinny być ustawiane pierwotnie z lekkim nachyleniem w 

kierunku gruntu nasypowego dla zredukowania ruchu, który wystąpi w czasie zasypywania i zagęszczania. 

Tolerancje dopuszczone w układanych warstwach paneli: 

- max ±50mm wychylenie z płaszczyzny w jakimkolwiek punkcie na całej długości, 

- max ±50mm wychylenie w jakimkolwiek punkcie na wysokości, 

- max ±15mm przesunięcie szczelin, 

- max ±10mm poziom dowolnego panela. 

Panele z siatek stalowych układa się ręcznie. Ściągi mocowane są do prętów Ø14. Panele stalowe są 

nieocynkowane. Panele ustawia się jeden na drugim przy użyciu tymczasowych klinów grubości 2,5cm. 

5.4. UŁOŻENIE PASÓW I ZASYPKI 
Wykonanie zasypki ujęto w opracowaniu Branży Drogowej. 

Ułożenie zbrojenia powinno następować bezpośrednio po ułożeniu każdego poziomu paneli. 

Zbrojenie gruntu należy układać warstwami poziomymi na zagęszczonej warstwie gruntu. Stalowe pasy 

należy układać na wyrównanym podłożu prostopadle do ściany. Długość wysyłkowa stalowych pasów wynosi 

max.12m. Łączenie pasów następuje za pomocą specjalnych płyt nakładanych z dołu i z góry a następnie 

mocowanych na śruby. Grubość warstwy zasypki nie powinna przekraczać 375mm.Wykonawca winien 

zmniejszyć grubość warstwy, jeśli będzie to konieczne dla uzyskania zagęszczenia. Moduł odkształcenia 

powinien wynosić Io<2,2 w przypadku badań płytą VSS. Wskaźnik zagęszczenia w przypadku badań 
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optymalnej wilgotności wg Proctora powinien wynosić Is 0,97. Badanie zagęszczenia należy wykonać min. 

jedno badanie na 75 cm grubości zasypki. Po zakończeniu prac danego dnia Wykonawca winien ukształtować 

ostatnią warstwę zasypki w taki sposób, by umożliwić odpływ wody od powierzchni ściany. Zagęszczanie 

zasypki winno przebiegać bez naruszenia czy odkształcenia zbrojenia i płyt. Zagęszczenie w pasie o 

szerokości 2 metrów przylegającym do tyłu ściany należy wykonywać lekkimi ubijakami mechanicznymi. 

 Wszystkie prace specjalistyczne  powinny być wykonywane przez firmy posiadające 

udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu ścian z gruntu zbrojonego. 

5.5. WYKONANIE GZYMSU ORAZ KAPY CHODNIKOWEJ WIEŃCZĄCYCH MUR OPOROWY  
Wykonanie betonu konstrukcyjnego i jego wbudowanie wg STWiORB M.13.01.00.  

Wykonanie i montaż zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg STWiORB M.12.01.00. 

Montaż drobnych elementów stalowych należy wykonać równocześnie z montażem zbrojenia 

chodnika betonowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Montaż rur osłonowych należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej, tak, aby nie zmieniły 

swojego położenia w czasie betonowania. Rury należy zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza masy 

betonowej, poprzez owinięcie styków rur taśmą dowolnego typu.  

Ponadto: dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla gzymsów i kapy chodnikowej: 

 - dla wymiarów w planie    ± 1 cm 

 - dla rzędnych góry elementów   ± 0,5 cm 

 - odchylenie od pionu    ± 0,5 cm 

5.6. WYKONANIE PALI Z KRĘGÓW BETONOWYCH 
Pale należy ułożyć na podkładzie z betonu niekonstrukcyjnego wykonanego zgodnie z STWiORB 

M.13.02.00.  

Na długości pala przewidziano ułożenie 3 kręgów. Połączenie wg rozwiązania systemowego 

producenta. 

Montaż zbrojenia wewnątrz kręgów wg STWiORB M.12.00.00.  

Wypełnienie kręgów betonowych betonem konstrukcyjnym należy realizować łącznie  

betonowaniem kapy chodnikowej. Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z STWiORB M.13.00.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Należy kontrolować na bieżąco sposób prowadzenia prac. Należy sprawdzać wszystkie 

dopuszczalne tolerancje podane w niniejszej STWiORB. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem zbrojenia i drobnych elementów stalowych wg 

STWiORB M.12.01.00. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego i jego wbudowaniem wg 

STWiORB M.13.01.00. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem betonu wyrównawczego i jego wbudowaniem wg 

STWiORB M.13.02.00. 

Ułożenie kręgów betonowych należy skontrolować pod kątem lokalizacji w planie oraz 

usytuowaniem wysokościowym zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru dla robót objętych zapisami niniejszej STWiORB są: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) – zakupu elementów elewacyjnych muru oraz wykonanej okładziny muru 

oporowego, 

- 1 kg (kilogram) – wykonania zbrojenia gzymsu zwieńczającego mur oraz zbrojenia kapy 

chodnikowej, 

- 1 szt (sztuka) – zakupu i montażu drobnych elementów stalowych tj. kotew do zamocowania osłon 

przeciwhałasowych i latarni, 

- 1 m
3
 (metr sześcienny) - dla wbudowanego betonu fundamentów pod elementy elewacyjne, 

- 1 m
3
 (metr sześcienny) - dla wbudowanego betonu gzymsu zwieńczającego mur oraz kapy 

chodnikowej na murze, 

 - 1 m (metr) – dla wykonania pali z kręgów betonowych wypełnionych zbrojonym betonem, 

- 1 m (metr) – dla ułożenia osłon kablowych z rur PCV o średnicy 110 mm. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I STWIORB 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, niniejszą Specyfikacją oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

- dziennik budowy, 

- uzasadnienia dokonywania zmian, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku 

budowy wykonania określonych robót zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w 

STWiORB oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy 

zakończenia wszystkich robót związanych z montażem zestawu, a także spełnienia wymagań określonych w 

projekcie technicznym i STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. PODSTAWĄ PŁATNOŚCI JEST PRZYJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONANYCH 

ROBÓT OBJĘTYCH UMOWĄ POTWIERDZONE W PROTOKÓLE ODBIORU KOŃCOWEGO 
Cena jednostkowa winna uwzględniać: 

- wykonanie, dostarczenie i ustawienie paneli z siatek stalowych o wymaganym wykończeniu 

wraz z dopasowanymi uchwytami i przyrządami 

- dostarczenie, ułożenie i zamocowanie stalowego zbrojenia ocynkowanego na gorąco, 

wszystkich uszczelnień i uchwytów, ściągów i śrub 

- dostarczenie i ułożenie geowłókniny szer. 40cm uszczelniającej styki płyt okładzinowych, 

- wykonanie ławy betonowej pod okładzinę, 

- wykonanie gzymsu wieńczącego mur oporowy oraz kapy chodnikowej wraz ze zbrojeniem, 

drobnymi elementami stalowymi, ułożeniem osłon kablowych i wykonaniem pali z kręgów 

betonowych, 

- przygotowanie i przedstawienie szczegółowego projektu, rysunków konstrukcyjnych, 

zapewnienie specjalistycznej pomocy i nadzoru nad wykonaniem robót, narzędzi i innych 

czynników niezbędnych do przeprowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wszystkie przepisy z STWiORB M.11.01.00, STWiORB M.12.01.00 i STWiORB M.13.01.00. 

Normy europejskie/ISO/PN: 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 

EN 10025 Hot rolled products of non alloy structural stee. 

ISO 1461 Metallic coatings - Hot dip galvanised coatings on fabricated ferrous 

products – Requirements. 

NF P 94-220 Reinforcement dcs sols. Ouvrages en sols rapportes renforces par 

armatures ou nappes peu extensible et souples. Norma dotycząca gruntów 

zbrojonych. 

British Road and Bridges Certificate No 95/R087 

Recomendation AFPS 90 - Association francaise de genie parasismigue - ENPC 1990. 
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M.29.10.00 SCHODY 

M.29.10.01 SCHODY NA SKARPIE DLA OBSŁUGI 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem schodów naskarpowych dla 

obsługi, w ramach budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni 

i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prefabrykowanych schodów 

rewizyjnych z balustradą, usytuowanych na skarpach, z przeznaczeniem wyłącznie dla pracowników obsługi 

obiektu. Schody naskarpowe stanowią wyposażenie wiaduktu w ciągu DW 423 nad ul. Malińską. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami do wykonania schodów rewizyjnych, wg zasad niniejszej STWiORB są: 

- prefabrykaty z betonu klasy minimum C20/25 wg STWiORB M.13.01.00 zbrojone stalą 

zbrojeniową klasy A-IIIN (BSt500) wg STWiORB M.12.01.00. posiadające Aprobatę 

Techniczną, 

- beton C20/25 do wykonania fundamentów balustrad wg STWiORB M.13.01.00, 

- podsypka cementowo - piaskowa i żwirowo - cementowa wg STWiORB M.11.01.04, 

- rury stalowe na balustrady ze stali gatunku St3S zabezpieczone antykorozyjnie powłoką 

malarską wg STWiORB 14.02.03, 

- powłokowa izolacja bitumiczna „na zimno” wg STWiORB M.27.01.01. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera, zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w pkt. 3 STWiORB M.11.01.04, STWiORB M.13.01.00, STWiORB M.12.01.00 

STWiORB M.14.02.03 oraz STWiORB M.27.01.01. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów środkami transportowymi po wcześniejszym zabezpieczeniu przed 

uszkodzeniami, zgodnie z pkt. 4 STWiORB M.11.01.04, STWiORB M.13.01.00, STWiORB M.12.01.00 

STWiORB M.14.02.03 oraz STWiORB M.27.01.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

Schody należy wykonać ściśle wg Rysunków Dokumentacji Projektowej. 

5.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Wykonanie robót obejmuje: 

- wykonanie wyprofilowania skarp, 

- wykonanie tamy żwirowo - cementowej i podsypki cementowo - piaskowej, 

- ustawienie prefabrykatów (stopni prefabrykowanych i obrzeży), 

- wykonanie fundamentów balustrad, 

- wykonanie izolacji bitumicznej „na zimno” wg STWiORB M.27.01.01, 

- warsztatowe wykonanie stalowych balustrad rurowych w elementach o długości dostosowanej 

do możliwości przewozowych, 

- zabezpieczenie antykorozyjne balustrad, wg pkt. 5.3 niniejszej STWiORB, 

- wbudowanie balustrady. 
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5.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BALUSTRAD 
Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad można stosować wyłącznie materiały 

posiadające aprobaty techniczne IBDiM lub europejskie aprobaty techniczne. Doboru zestawu malarskiego 

dokona Wykonawca i uzgodni z Inżynierem. 

Zaleca się zastosowanie następującego zestawu farb: 

- warstwa gruntująca (podkładowa), 

- warstwa pośrednia zabezpieczenia antykorozyjnego – emalia ftalowa, 

- warstwa nawierzchniowa – emalia ftalowa, nawierzchniowa. 

W wytwórni wykonuje się dwie pierwsze warstwy pokrycia (pozostawiając nie pokrytymi części 

ulegające wbetonowaniu oraz miejsca przyległe do spoin wykonywanych na budowie). Trzecią warstwę 

nakłada się na budowie po ukończeniu montażu i spawania (w miejscach przyległych do spoin należy 

zastosować dwie warstwy pokrycia). Kolor wierzchniej warstwy pokrycia zatwierdza Inżynier. 

Warunki szczegółowe związane z przygotowaniem powierzchni balustrad przed malowaniem, a 

także odnoszące się do nanoszenia powłok malarskich, a w szczególności: warunki wykonywania prac, 

przygotowanie materiałów malarskich i sprzętu, gruntowanie, nakładanie między warstwy oraz nanoszenie 

farb nawierzchniowych, wg ustaleń STWiORB M.14.02.03. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót wg zasad podanych w STWiORB M.11.01.04, STWiORB M.13.01.00, 

STWiORB M.12.01.00 STWiORB M.14.02.03 oraz STWiORB M.27.01.01. 

Dopuszczalna odchyłka położenia schodów w planie +/- 10 cm, 

Dopuszczalna odchyłka położenia schodów w pionie +/- 5 cm, 

W przypadku balustrad rurowych sprawdzeniu podlegają prawidłowość usytuowania  

i zamocowania balustrad oraz prawidłowość ochrony antykorozyjnej. Dopuszczalna odchyłka od 

prawidłowego przebiegu wynosi 0,5 cm na długości 8 m. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m (metr) dla wykonania kompletnych schodów naskarpowych z elementów 

prefabrykowanych wraz z balustradą stalową rurową h=1100 mm zabezpieczoną 

antykorozyjnie zestawem malarskim. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory częściowe dotyczą wszystkich pozycji kontroli jakości robót wymienionych w pkt. 6 

niniejszej STWiORB. 

Odbiór końcowy, przeprowadzony przez Inżyniera, winien być zakończony spisaniem protokołu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe, 

- wykonanie robót ziemnych, w tym wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- wykonanie podbudowy, 

- ustawienie prefabrykowanych stopni i obrzeży, 

- wykonanie fundamentów balustrad, 

- wykonanie izolacji bitumicznej „na zimno”, 

- warsztatowe wykonanie i montaż balustrad wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy  

i usunięcie ich poza pas drogowy, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10224:2004 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z 

wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10210-1:2006 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10210-2:2006 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i 

wielkości statyczne. 

Pozostałe przepisy analogicznie jak podano w STWiORB M.11.01.04, STWiORB M.13.01.00, 

STWiORB M.12.01.00 STWiORB M.14.02.03 oraz STWiORB M.27.01.01. 
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M.29.15.00 UMOCNIENIE SKARP 

M.29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKOWYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia stożków, w ramach 

budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu 

DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie umocnienia skarp stożków w zakresie 

określonym w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności: 

- na końcu muru oporowego przy wiadukcie w ciągu DW 423 nad ul. Malińską, przy zastosowaniu 

kostki ażurowej, 

- na skarpie przy ścianie oporowej z gruntu zbrojonego przy drodze gminnej, przy zastosowaniu 

darniowania. 

Roboty objęte niniejszą STWiORB powinny być poprzedzone wykonaniem robót przygotowawczych 

związanych z uformowaniem stożków, które to roboty ujęto w branży drogowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Kostka ażurowa (prefabrykat) - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 

zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie skarpy, rowu itp. 

1.4.2. Podwalina umocnień skarp – ława żelbetowa utrzymująca skarpy wykonana „na mokro” u ich 

podnóża, z betonu. 

1.4.3. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej. 

1.4.4. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni skarpy w taki sposób, aby darnina w sposób trwały 

związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask, pasami 

poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. 

Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45, 

ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa 

trawą. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót objętych zakresem niniejszej Specyfikacji są: 

- elementy prefabrykowane – kostka ażurowa, 

- betonowe elementy oporowe u podnóża skarp, 

- beton wypełniający C16/20 (B20), 

- kruszywo drobne i grube (pospółka), 

- zaprawa cementowa, 

- darnina, 

- szpilki, paliki. 

2.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE - KOSTKA AŻUROWA 
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 

odpowiadać wymaganiom zawartym w Katalogu powtarzalnych elementów drogowych (KPED). 

Zastosowane elementy podlegają akceptacji Inżyniera. 

2.3. BETONOWE ELEMENTY OPOROWE 
Zaleca się zastosowanie typowych betonowych elementów oporowych, stosowanych jako konstrukcje 

utrzymujące skarpy przed osunięciem. Zastosowane elementy podlegają akceptacji Inżyniera. 
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Za zgodą Inżyniera dopuszcza się zastosowanie oporów monolitycznych, wykonanych bezpośrednio u 

podnóża umacnianych skarp z betonu klasy nie niższej niż C16/20 (B20). W tym przypadku Wykonawca 

wykona we własnym zakresie rysunki robocze ww. elementów i przedłoży je Inżynierowi do akceptacji. 

2.4. BETON WYPEŁNIAJĄCY 
Beton wypełniający C16/20 wg wymagań określonych w M.13.01.00. 

2.5. KRUSZYWO 
Zaleca się zastosowanie pospółki o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie 

większym niż 15% wagowo. Ponadto użyty grunt  powinien charakteryzować się wskaźnikiem różnoziarnistości 

U  5. 

2.6. ZAPRAWA CEMENTOWA 
Zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-90/B-14501. 

2.7. DARNINA 
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od 

gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. 

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. Darninę, jeżeli nie jest od razu 

wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. 

Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed 

zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. 

2.8. SZPILKI DO PRZYBIJANIA DARNINY 
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. 

Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 

20 do 30 cm. 

3. SPRZĘT 
Formowanie podbudowy należy wykonać ręcznie lub użyć spycharek albo innego sprzętu 

pomocniczego zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Do wykonania zabezpieczenia kostką ażurową przewiduje się użycie sprzętu do podwieszania i 

podciągania. 

Do zagęszczenia podbudowy powinien być zastosowany sprzęt o działaniu dynamicznym: ubijaki 

mechaniczne, ubijaki o ręcznym prowadzeniu oraz płyty wibracyjne lekkie i ciężkie.  

Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu pod względem 

typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę Projektem technologicznym 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.  

Prefabrykaty należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

przesuwaniem lub uszkodzeniem. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania podbudowy powinno 

odbywać się tak, aby zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 

Transport betonu wypełniającego zgodnie z ustaleniami M.13.01.00. 

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 

obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. Szpilki i paliki 

można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGAnIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 
Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem oraz sposobem ukształtowania i zagęszczenia 

skarp zawarto w Specyfikacjach branży drogowej. 

5.3. UKŁADANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
Podłoże, na którym układana będzie kostka ażurowa, należy przygotować zgodnie z pkt. 5.2 niniejszej 

Specyfikacji. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. 

Podkład z grubszego kruszywa należy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się 

wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go zagęścić do wskaźnika IS≥1,0. 

Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
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W celu zabezpieczenia skarpy przed osunięciem umocnień, należy zastosować betonowe elementy 

oporowe zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2.3 niniejszej Specyfikacji. 

Spoiny pomiędzy elementami umocnień należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 

1:2.  

Miejsca o nieregularnych kształtach oraz wszędzie tam, gdzie ułożenie kostek ażurowych będzie 

niemożliwe, należy wypełnić (na pełną grubość elementów sąsiadujących) betonem klasy C16/20 wg pkt. 2.4 

niniejszej Specyfikacji. 

5.4. DARNIOWANIE 
Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie 

konieczności w październiku. 

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych 

przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej. 

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych 

przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

5.4.1. Darniowanie kożuchowe 

Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty o 

element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas 

darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8cm. Pasy darniny należy układać 

tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio 

przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od 

strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. 

Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, 

płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m
3
 i nie mniej niż 2 szt. na płat. 

5.4.2. Darniowanie w kratę 

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 m). 

Darniowanie w kratę należy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45, krzyżującymi 

się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z Dokumentacją 

Projektową i SST. Ułożone w kratę płaty darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. 

Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023:1999. 

5.5. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT 
Pochylenie skarp stożków nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp, nie może przekraczać 3 cm 

przy pomiarze łatą 3 metrową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Sprawdzenie jakości umocnienia skarp polega na kontrolowaniu zgodności wykonanych robót z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz podanymi w Dokumentacji Projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na sprawdzenie: 

- kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

- nachylenia skarp, 

- zagęszczenia warstw podbudowy, 

- poprawności ułożenia prefabrykatów i darniny. 

6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU UMOCNIENIA SKARP 
6.2.1. Cel i zakres badań 

W zakres badań w czasie odbioru umocnienia skarp wchodzi sprawdzenie: 

- prawidłowego uformowania skarp, 

- zagęszczenia podbudowy, 

- ułożenia prefabrykatów, 

- jakości darniowania. 

6.2.2. Sprawdzenie prawidłowego uformowania skarp 

Sprawdzenie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji M.29.51.04. 

6.2.3. Sprawdzenie zagęszczenia podbudowy 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Sposób badania i ocena wyników wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami STWiORB 

M.11.01.04. 

6.2.4. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 
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- przygotowania podłoża i podkładu - zgodnie z punktem 5.3 oraz 6.2.2 i 6.2.3 niniejszej 

Specyfikacji, 

- prawidłowego wykonania betonowych elementów oporowych - zgodnie z punktem 2.3 i 5.3 

niniejszej Specyfikacji, 

- prawidłowego ułożenia prefabrykatów - zgodnie z punktem 2.2 i 5.3 niniejszej Specyfikacji, 

- prawidłowego wypełnienia wolnych przestrzeni betonem klasy C16/20 - zgodnie z punktem 2.4 i 

5.3 niniejszej Specyfikacji, 

- pochylenia skarp (dopuszczalna odchyłka) - zgodnie z punktem 5.4 i 6.2.2 niniejszej 

Specyfikacji, 

- równości powierzchni skarp - zgodnie z punktem 5.4 niniejszej Specyfikacji, 

- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 

6.2.5. Kontrola jakości darniowania 

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych 

szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej 

nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 

Na powierzchni ok. 1 m
2
 należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do 

siebie i do powierzchni gruntu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp płytami ażurowymi, 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp przez darniowanie, 

- 1 m
3
 (metr sześcienny) wykonanej betonowej ławy oporowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom, a całość robót 

odbiorowi końcowemu. 

8.1. DOKUMENTY DO ODBIORU 
Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

Badania odbiorcze dotyczą sprawdzenia: 

- prawidłowego uformowania skarp, 

- zagęszczenia gruntów, 

- ułożenia prefabrykatów, 

- jakości darniowania. 

Odbiór robót wykonuje Inżynier i potwierdza go wpisem do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robót. Cena jednostkowa obejmuje 

wszystkie niezbędne czynności i środki potrzebne do wykonania robót, łącznie z przeprowadzeniem 

niezbędnych pomiarów i badań oraz oczyszczeniem miejsca pracy, a w szczególności: 

- prace pomiarowe, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa, 

- wykonanie betonowego elementu oporowego, 

- wykonanie umocnienia kostką ażurową, 

- wypełnienie wolnych przestrzeni betonem i zaspoinowanie elementów, 

- wykonanie darniowania, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
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BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno – melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

„Roboty ziemne” Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1994.  
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M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 

M.30.05.00 NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW MOSTOWYCH 

M.30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC 

SYNTETYCZNYCH 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni epoksydowo-

poliuretanowej na betonowych powierzchniach kap chodnikowych, w ramach budowy obiektów inżynierskich 

realizowanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z materiałów na bazie żywic epoksydowych i poliuretanu, 

wykonywanych: 

- na betonowych powierzchniach kap chodnikowych i gzymsów wieńczących mur oporowy przy 

projektowanym wiadukcie drogowym w ciągu DW 423 nad ul. Malińską, gdzie grubość warstwy nawierzchni 

powinna wynosić 3 mm, 

- na betonowych powierzchniach kap chodnikowych wieńczących ścianę oporową z gruntu 

zbrojonego przy drodze gminnej, gdzie minimalna grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić 5 mm. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. NAWIERZCHNIA 
Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny na bazie żywicy epoksydowej i 

poliuretanu. Musi nadawać się do układania na powierzchniach z betonu. Materiał ten po utwardzeniu winien 

posiadać następujące cechy: 

- gęstość około 1.2 kg/dcm
3
, 

- graniczna odkształcalność powodująca pękanie ponad 25%, 

- naprężenie rozciągające - ponad 6 MPa, 

- twardość wg Shore  A > 90, 

- mieć odporność na działanie wody i środków odladzających, 

- właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do + 60C. 

Jako wypełniacz należy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 – 0,7 mm. 

Grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić minimum 5 mm. 

Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inżynierem. Stosować można tylko taki 

materiał, dla którego Wykonawca posiada Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM i atest producenta. 

3. SPRZĘT 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni 

opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Powierzchnia musi być sucha, przyczepna i pozbawiona elementów nie związanych z podłożem. 

Warstwy o niewystarczającej nośności lub zanieczyszczone olejami należy usunąć mechanicznie, np. za pomocą 

oczyszczania strumieniowo-ściernego. Przed układaniem nawierzchni podłoże należy zagruntować środkami 

przewidzianymi dla określonego typu nawierzchni. 
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5.2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU NAWIERZCHNIOWEGO DO UKŁADANIA 
Krótko przed rozpoczęciem prac należy wymieszać, za pomocą mieszadła z napędem elektrycznym, 

składniki materiału nawierzchniowego. Piasek dozować porcjami podczas procesu mieszania. 

5.3. METODY UKŁADANIA 
Materiał nanosić przez szpachlowanie, rozprowadzać równomiernie przy pomocy listwy gumowej na 

prowadnicach, stanowiących zarazem podkładki dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubości warstwy. 

Materiał można układać, gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach +10 do + 30C. Masa 

powinna być nanoszona jednowarstwowo. 

5.4. WARUNKI BHP 
Podczas pracy należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta. Nie 

wolno zbliżać się z otwartym ogniem ani spawać. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Można stosować tylko materiał, na który uzyskano Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM oraz 

atest wytwórcy. Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem i 

zdatność do użycia z uwagi na okres składowania. 

Badaniu podlegają: 

a) w czasie układania nawierzchni: 

- jakość podłoża, 

- temperatura powietrza i podłoża; 

b) po wykonaniu nawierzchni: 

- jej grubość (odstępstwo od grubości przyjętej w Dokumentacji Projektowej może wynosić -

0.5 mm i +1 mm), 

- twardość wg Shore A > 90, 

- równość mierzona łatą długości 2,0 m 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej o grubości  

3 mm, 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej o grubości  

min. 5 mm. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokoły odbioru 

Robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane Roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane Roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Roboty 

do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie nawierzchni i jej pielęgnację, 

- oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-76/B-06714/09 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie porowatości. 

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

BN-86/6710-03/24 Skalne surowce mineralne. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

krzemionki (SiO2). 
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M.30.10.00 NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW W OTOCZENIU 

OBIEKTU 

M.30.10.01 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodników z 

betonowej kostki brukowej, w ramach budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: „Budowa 

obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej ułożonej na dojściach do projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską, 

zgodnie z lokalizacją szczegółową zamieszczoną w Dokumentacji Projektowej. 

W szczególności obrukowanie z kostki brukowej zaprojektowano za skrzydłami przyczółków, w 

rejonie schodów naskarpowych, do miejsca załamania linii ekranów akustycznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 
Ostateczną decyzję odnośnie rodzaju zastosowanych kostek brukowych (na podstawie zapisu 

wymagań ogólnych zawartych w pkt. 2.1.1.) podejmie Inżynier i potwierdzi ją wpisem do Dziennika Budowy.  

2.1.1. Ogólna klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta: 

1. Odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm. 

2. Gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży:  

a) gatunek 1,  

b) gatunek 2. 

3. Klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa. 

4. Barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi). 

5. Wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta. 
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6. Wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 

mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w 

trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez IBDiM. 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie Technicznej, 

a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM. 

2.1.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO WYPEŁNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W 

NAWIERZCHNI 
Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-

32250:1988 (PN-88/B-32250), 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.2 a),  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 

poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,  

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.2 a) lub inny 

materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.3. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 
Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego 

posiadającego aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

a) podsypce cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.2 a), 

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.2.  

3. SPRZĘT 

3.1. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI   
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
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Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wytycznym IBDiM 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 

kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 

(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane 

jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w 

dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 

układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

5.2. PODŁOŻE I KORYTO 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania oraz wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami gwarantującymi skuteczne odwodnienie, zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1. Wykonanie podbudowy. 

2. Wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków). 

3. Przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej. 

4. Ułożenie kostek z ubiciem. 

5. Przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin. 

6. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych. 

7. Pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. PODBUDOWA 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej zatwierdzi 

Inżynier na podstawie wytycznych IBDiM. 

Zaleca się wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, z tłucznia kamiennego, z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub z 

chudego betonu.  

5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

zawartymi w pkt. 2.3. niniejszej STWiORB. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. PODSYPKA 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na 

podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.2. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie  

powinny przekraczać  1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 

się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 

się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 

4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 

podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.7. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek (deseń ich układania) powinny być 

zgodne z Dokumentacją Projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 

odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 

sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m
2
 wstępnie wybranych 

kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 

kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 

aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 

przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 

przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 

powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 

się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 

itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 

ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
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Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 

pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania 

pkt. 2.2 b). 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 

szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 

być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 

Dokumentacją Projektową względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 

umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie 

letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i 

masami określonymi w pkt. 2.2 c). Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, 

w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 

szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 

jezdni. 

5.8. PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DLA RUCHU 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 

otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, 

b) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 

budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 1. 

 Tablica 1. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
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ścieków plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin. 

2 

Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych.  

Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm. 

3 

Rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych. 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm. 

4 

Równość w profilu podłużnym (wg BN-

68/8931-04 łatą czterometrową) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych. 

Nierówności do 8 mm. 

5 

Równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z po-ziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem cechowanym 

oraz przymiarem liniowym względnie 

metodą niwelacji) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych. 

Prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm. 

6 

Spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 

niwelacji) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych. 

Odchyłki od Dokumentacji Projektowej do 0,3%. 

7 

Szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych. 

Odchyłki od szerokości projektowanej do 5 cm. 

8 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, 

łącznie z wykonaniem podbudowy i wymaganego obramowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 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 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

- wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m

2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie podbudowy, 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki, 

- wykonanie obramowania, 

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej STWiORB,  

- odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
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PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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M.30.20.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU 

M.30.20.05 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI 

BETONOWYCH – ZAMKNIĘCIE POWIERZCHNI O GRUBOŚCI 

POWŁOKI 0,05<D<0,3 MM 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 

hydrofobową powłoką akrylową, w ramach budowy obiektów inżynierskich realizowanych dla zadania pn.: 

„Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu DW 423”. 

1.2. ZAKRES STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni betonowych hydrofobową powłoką akrylową, w ramach budowy wiaduktu w ciągu DW 423 nad ul. 

Malińską i ściany oporowej z gruntu zbrojonego przy drodze gminnej. 

Zakres wykonania zabezpieczenia, określony szczegółowo w Dokumentacji Projektowej, w 

szczególności dotyczy: 

- odsłoniętych części konstrukcji ramy projektowanego wiaduktu – część przelotowa, gzymsy oraz 

skrzydełka, 

- gzymsy kapy chodnikowej na ścianie oporowej przy drodze gminnej.  

Kolor przyjętej powłoki ochronnej zatwierdza Inżynier po konsultacji z Inwestorem, na podstawie 

wzorników i próbnych malowań wykonanych bezpośrednio na obiekcie w miejscach mało widocznych, zgodnie 

z proponowanym projektem kolorystyki obiektu zawartym w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie 

lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw 

stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych 

powierzchni przez wodę. 

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 

uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 

1.4.4. Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych 

na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 

1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 

określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 

1.4.6. Atest - wykaz parametrów technicznych, gwarantowanych przez producenta.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
2.1.1.  Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać 

Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

2.1.2.  Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien 

przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru 

wewnętrznego producenta materiału. 

2.1.3.  Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej 

przydatności do stosowania. 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
2.2.1. Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosić: 

dla warunków laboratoryjnych:  
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- wartość średnia  1,5  MPa, 

- wartość minimalna    1,0  MPa, 

badania na budowie: 

- wartość średnia   0,8  MPa, 

- wartość minimalna     0,5  MPa. 

Dla konstrukcji żelbetowych należy stosować powłoki na powierzchnie obciążone ruchem, z 

podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań (pokrywające rysy o rozwartości do 0,3 mm). 

Dla konstrukcji sprężonych należy stosować powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań. 

2.2.2. Grubość stosowanej powłoki powinna być zgodna z „Wytycznymi stosowania” dla danego materiału i 

nie mniejsza niż: 

- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym, 

- 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym, 

3. SPRZĘT 
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić 

ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości robót. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 

przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 

powodować obniżenia ich jakości. 

Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien 

się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1  WYMAGANIA OGÓLNE 
5.1.1. Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane 

przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych 

prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach. 

5.1.2. Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na usunięciu niezwiązanych 

części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozje betonu, a także na trwałość 

połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. 

5.1.3. Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m
2
 

powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń dla jednego obiektu nie 

powinna być mniejsza od 5, 

5.1.4. Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie 

z „Wytycznymi stosowania” dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż: 

- 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże, 

- matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 

5.1.5. Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

- dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie 

niższa niż + 5ºC, lecz nie wyższa niż + 25ºC. 

- dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8ºC (temperatura podłoża musi 

być wyższa minimum o 3ºC od punktu rosy) i nie wyższa niż +25ºC. 

5.1.6. Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 

wolnoobrotowy. 

5.1.7. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie 

powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 

5.1.8. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych 

wad. 

5.1.9. Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy 

chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem 

(chyba, że „Wytyczne stosowania” materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza 

poniżej 5ºC i przegrzaniem powyżej 25ºC. 

5.1.10. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 

urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem betonu 

należy do Wykonawcy. 

5.2. BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT I OCHRONA ŚRODOWISKA 
5.2.1. Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 

pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 

wyższych niż +25ºC. 
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5.2.2. Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników 

powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

5.2.3. Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu może powodować 

skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów 

roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca 

obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 

5.2.4. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren pod obiektem przed zanieczyszczeniem odpadami, 

szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. ZASADY OGÓLNE 
6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i sprawdzenia jakości robót związanych 

z zabezpieczeniem betonu należy do Wykonawcy. 

6.1.2. Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 

w niniejszej STWiORB. 

6.2. KONTROLA MATERIAŁÓW 
6.2.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 

atesty materiałów. 

6.2.2. Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.3. KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 

6.4. KONTROLA WYKONANYCH ROBÓT 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 

badań: 

- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull off”, przy 

 m
2
, przy min 5 oznaczeniach 

wg PN-92/B-01814), 

- grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull off”. 

Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p. 2.2 

STWiORB. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni betonu materiałami na bazie żywic 

akrylowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIOROWI PODLEGAJĄ: 
- roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiór 

międzyoperacyjny), 

- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 

8.2. Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy 

wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi 

w STWiORB oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy 

robót. 

8.3. Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 

zakończenia wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i 

spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie i rozbiórkę rusztowań i pomostów, 

- osłonięcie elementów nie zabezpieczonych, 

- oczyszczenie powierzchni poprzez strumieniowanie, 

- wyrównanie powierzchni zabezpieczanej poprzez jej szpachlowanie, 

- wykonanie próbnych malowań, 

- wielowarstwowe nałożenie preparatu zabezpieczającego, 

- oczyszczenie terenu robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

 


