
SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
 
 

DM00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE    

DM00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY 

DM00.00.02 WZNOWIENIE GRANIC PASA DROGOWEGO 

DM00.00.03 INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU 

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic 

D-01.03.02    Przebudowa kablowych linii energetycznych 

D-01.03.03    Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych 

D-01.03.05   Przebudowa podziemnych linii wodociągowych. 

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V 

D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D-04.00.00  PODBUDOWY 

D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego 

D-04.04.02a Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KR 2) 

D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KR 4) 

D-04.05.01a Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem (KR 2 

D-04.05.01b Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem (KR 4) 

D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego 

D-04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR 4) 

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej 

D-
05.03.05.1a 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych 

i wbudowywanych na gorąco – warstwa wiążąca (KR 2) 

D-
05.03.05.2a 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych 
i wbudowywanych na gorąco – warstwa wiążąca (KR 4) 

D-05.03.05b 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych 

i wbudowywanych na gorąco – warstwa ścieralna (KR 2) 
D-05.03.08 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana. 

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych 

D-05.03.13 
Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa ścieralna z mastyksu 

grysowego (SMA) (KR 4) 

D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
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D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków  

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy  

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D-07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 

D-07.05.01 Bariery i barieroporęcze ochronne stalowe linowe 

D-07.06.01 Ogrodzenia dróg 

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy 

D-07.07.01 Oświetlenie dróg 

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 

D-08.01.02 Krawężniki kamienne 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe. 

M-11.00.00 FUNDAMENTY.... 

M-11.01.01      Roboty ziemne przy fundamentach. 

M-11.01.04      
Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy 

obiektach 

M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa 

M-12.00.00 ZBROJENIE 

M-12.01.02      Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III 

M-13.00.00 BETON 

M-13.01.00      Beton konstrukcyjny 

M-13.01.01      Beton fundamentów  

M-13.01.03      Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm. 

M-13.01.05      Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm 

M-13.02.02      Beton klasy poniżej B25 bez deskowania 

M-13.03.04      Prefabrykaty betonowe 

M-15.00.00 IZOLACJE. 

M-15.01.01      Izolacja bitumiczna wykonana na zimno 

M-15.02.03      Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy zgrzewalnej 

M-18.00.00 DYLATACJE SZCZELNE 

M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie masą uszczelniającą. 

M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE 

M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych. 

M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE.. 

M-20.01.03 Drenaż z rur w obsypce.. 

M-20.01.04 Roboty rozbiórkowe 

M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu  

M-20.01.12 Umocnienie stożków i skarp nasypu 
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M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek 

M-20.01.15 Ściek skarpowy 

M-20.01.17 Konstrukcje i okładziny kamienne 

M-20.01.26 Przepusty pod koroną drogi. 

M-20.01.41 Ściana oporowa z gruntu zbrojonego 

M-20.07.02 Znaki wysokościowe. 

M-20.10.01 Wiercenie otworów i osadzenie kotew 

M-20.10.17 Zabezpieczenie urządzeń obcych  
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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót które zostaną wykonane w 
ramach zadania: 
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1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

 
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg 

D-01.03.02    Przebudowa kablowych linii energetycznych 

D-01.03.03    Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych 

D-01.03.05   Przebudowa podziemnych linii wodociągowych 

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów 

D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D-04.00.00  PODBUDOWY 

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego 

D-04.04.02a Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KR 2) 

D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KR 4) 

D-04.05.01a Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem (KR 2) 

D-04.05.01b Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem (KR 4) 

D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego 

D-04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR 4) 

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 
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D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej 

D-05.03.05.1a 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych 
i wbudowywanych na gorąco – warstwa wiążąca (KR 2) 

D-05.03.05.2a 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych 
i wbudowywanych na gorąco – warstwa wiążąca (KR 4) 

D-05.03.05b 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych 
i wbudowywanych na gorąco – warstwa ścieralna 

D-05.03.08 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana 

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno 

D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)  (KR 4) 

D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków  

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy  

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D-07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

D-07.06.01 Ogrodzenia dróg 

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy 

D-07.07.01 Oświetlenie dróg 

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 

D-08.01.02 Krawężniki kamienne 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe 

M-11.00.00 FUNDAMENTY 

M-11.01.01       Roboty ziemne przy fundamentach 

M-11.01.04       Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach 

M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa 

M-12.00.00 ZBROJENIE 

M-12.01.02       Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III 

M-13.00.00 BETON 

M-13.01.00       Beton konstrukcyjny 

M-13.01.01       Beton fundamentów 

M-13.01.03       Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm 

M-13.01.05       Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm 

M-13.02.02       Beton klasy poniżej B25 bez deskowania 

M-13.03.04       Prefabrykaty betonowe 

M-15.00.00 IZOLACJE 

M-15.01.01       Izolacja bitumiczna wykonana na zimno 
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M-15.02.03       Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy zgrzewalnej 

M-18.00.00 DYLATACJE SZCZELNE 

M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie masą uszczelniającą 

  

M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE 

M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych 

M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE 

M-20.01.03 Drenaż z rur w obsypce 

M-20.01.04 Roboty rozbiórkowe 

M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu  

M-20.01.12 Umocnienie stożków i skarp nasypu 

M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek 

M-20.01.15 Ściek skarpowy 

M-20.01.17 Konstrukcje i okładziny kamienne 

M-20.01.26 Przepusty pod koroną drogi 

M-20.01.41 Ściana oporowa z gruntu zbrojonego 

M-20.07.02 Znaki wysokościowe 

M-20.10.01 Wiercenie otworów i osadzenie kotew 

M-20.10.17 Zabezpieczenie urządzeń obcych 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca 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 i 
odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

1.4.5. Droga objazdowa – jest to istniejąca droga prowadząca ruch publiczny przekierowywany z drogi będącej 
w budowie, przebudowie lub remoncie. 

1.4.6. Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

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

1.4.8. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

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 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. Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.13. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.14. Książka Obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera 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.  

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

1.4.16. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.17. Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wi ążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza  - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

d) Podbudowa  - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza  - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) 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. 

g) Warstwa odcinaj ąca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.18. Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

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

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 

1.4.22. Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.24. Podło że ulepszone  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie In żyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.26. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.27. Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.28. Przepust  - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.29. Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.32. Przyczółek  - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.33. Rekultywacja  - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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1.4.34. Ślepy Kosztorys  - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.35. Wiadukt  - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.36. Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.37. Składowisko Wykonawcy  – zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawcę robót 
budowlanych położony poza terenem budowy i urządzony przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o 
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadów.   

1.4.38. Teren budowy  – obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczającymi dla 
którego zostało wydane pozwolenie na budowę lub/i rozbiórkę obiektów budowlanych, decyzja na 
realizację inwestycji drogowej lub zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót budowlanych.  

1.4.39. 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 poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 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, ST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca robót zobowiązany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do obwieszczenia publicznie  (radio, 
telewizja lokalna, prasa o zasięgu wojewódzkim) o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, o sposobie 
prowadzenia robót i rodzaju utrudnień. 
Wykonawca zobowiązany jest również do indywidualnego powiadomienia: 
− Straż Pożarna; 
− Policja; 
− Pogotowie ratunkowe; 
− Przewoźnicy komunikacji publicznej (również przewoźników obsługujących szkoły); 
− Urząd Gminy (tablica ogłoszeń); 
− Sołectwo (tablica ogłoszeń). 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa komplety 
dokumentacji projektowej. 
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych Wykonawca 
pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy 
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed 
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót, plan płatności 
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji projektowej  na 
Roboty objęte Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie 
przygotowywania ofert w siedzibie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. 

 
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje:  
- Plan BIOZ, 
- Projekty technologii i organizacji robót, 
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
- Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 
- Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych, 
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- Projekt technologiczny rozbiórek przepustów oraz pozostałej istniejącej infrastruktury, 
- Projekt technologiczny wprowadzenia w grunt ścianek szczelnych wraz z ewentualnym rozparciem, 
- Projekt technologiczny wykonania wykopów fundamentowych wraz z zabezpieczeniem przed napływem wody 

poprzez wykonanie korka betonowego, 
- Projekt technologiczny wzmocnienia podłoża pod fundamentami, 
- Projekt technologiczny montażu przepustów, 
- Projekt technologiczny podpór oraz rusztowań roboczych i pomocniczych, 
- Projekt technologiczny bariery/barieroporęczy (odcinki na dojazdach do obiektu i obiekt), 
- Projekt technologiczny zagęszczenia i odwodnienia zasypki, 
- Projekt montażu elementów odwodnienia 
- Projekt technologiczny tymczasowego wygrodzenia koryta cieku wraz z umożliwieniem przepływu wody, 
- Projekt deskowania wraz z technologią betonowania oraz uwzględnieniem aspektów dot. pielęgnacji betonu, 
- Projekty technologiczne zabezpieczenia wszelkich urządzeń obcych zlokalizowanych w strefie robót, 
- Projekty i inne opracowania wymagane Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach 
- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego. 
- Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 

zanikających, 
- Dokumentację fotograficzną, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi  z wysięgnika koszowego lub lotni w 
terminach uzgodnionych z Inżynierem 
- Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą wykonywane). W 

oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 
potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy, utrzymanie w należytym stanie oznakowania 
czasowej organizacji ruchu oraz usunięcie oznakowania po zakończeniu robót. 

1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót.  
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 tym również na Objeździe Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, z wyłączeniem usuwania śniegu i lodu . 
Wykonawca ma obowiązek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
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. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych. 
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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. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzić roboty budowlane, aby nie utrudniały one 
zimowego utrzymania drogi. 

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 oraz przestrzegać zapisów decyzji środowiskowej.  
W przypadku możliwości wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków Wykonawca winien wyznaczyć 
ornitologa, dendrologa i entomologa  i wspólnie z nimi złożyć wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistów na przedmiotowej 
inwestycji w ciągu tego okresu.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewnić należyte: 

− Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu,  przysypaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

− Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym pyleniem 
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i 
zabezpieczenie go podczas transportu. 

− Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów pochylenia skarp zgodnych 
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję stosować grunty odporne na spłukiwanie. 
Skarpy o wysokości ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny być zabezpieczone poprzez 
naniesienie środka antyerozyjnego (osad ściekowy ze ściółką, strużynami lub sieczką), a po ostatecznym 
uformowaniu – trwałe ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.  

− Możliwie daleką lokalizację zapleczy budowlanych i składów materiałów od zabudowy mieszkaniowej, w 
zagłębieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, 
zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

− Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie  urządzeń i maszyn 
spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji  hałasu do środowiska oraz unikanie 
prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy 
mieszkaniowej. 

− Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających z rozbiórki obiektów 
budowlanych i istniejących drogowych. Wykonywanie  nawierzchni drogowej powinno być procesem 
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w końcu dnia roboczego powinna być 
 przewożona do wytwórni w celu powtórnego wykorzystania. 

− Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu 
budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu. 

  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: 

   1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
   2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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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1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i materiałów na 
środowisko. 
Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (� p. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własno ści 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 uzyska z Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty 
sporządzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczęcia wykopów.  Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz 
tych, o których sam uzyskać informacje. 
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 i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 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 oraz instalacji o których sam winien uzyskać informacje. 

1.5.9. Ograniczenie obci ążeń 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. Inżynier 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. 

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).  
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. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujące prace na drodze po której odbywa się ruch publiczny 
będą w jaskrawych ubraniach np. pomarańczowych, a od zmroku do świtu w ubraniach z elementami 
odblaskowymi. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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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1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera 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 Zamawiającego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.13. Równowa żność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, 
wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą 
obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba 
że w Umowie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter 
ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które 
zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej 
wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie 
przez Inżyniera. 
 
Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że 
zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się 
do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.5.14. Ochrona Konserwatorska 

Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu w obszarze palnowanej inwestycji 
znajdują się dwie zabytkowe bramy wjazdowe do zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - tzw. "Brama z 
lwami" oraz "Brama z gladiatorami", wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (pismo z dnia 08.03.2016r. 
znak RZ.5135.42.2016.ML). 
W związku z powyższym na etapie prac projektowych wydane zostało Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków uzgodnienie (pismo z dnia 16.09.2016 znak ZN.5183.421.2016.DC), w którym 
Konserwator zaopiniował pozytywie dokumentację projektową pn.: "Przepust pod zjazdem do bramy z lwami" z 
następującymi zaleceniami konserwatorskimi: 

• przed przystapieniem do wykonania robót związanych z rozbiórką przepustu wykonać inwentaryzację 
elementów kamiennych muru umożliwiającą jego wierne odtworzenie; 

• przed rozpoczęceim robót budowlanych (w tym budowy nawierzchni) zabezpieczyć zabytkową bramę 
przez jej owinięcie (np. matą trzcinową) do wysokości min 90 cm; 

• o przystąpieniu do prac przygotowawczych powiadomić OWKZ pisemnie, przynajmniej na trzy dni 
przed ich rozpoczęciem określając sposób zabezpieczenia zabytku; 

• roboty w odległości min 3 m od pramy wykonać ręcznie - bez użycia ciężkiego sprzętu; 
• odbiór końcowy z udziałem OWKZ. 

 
W uzasadnieniu do decyzji Konserwator poinformował: 
 
Brama wjazdowa tzw. "Brama z lwami" z zespołu pałacowo-parkowego została wpisana do rejestru zabytków 
ruchomych pod nr ks.B.t.II-87/06 decyzją z dnia 29.12.2006 r. 
Park w Mosznej został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod nr 681/63 decyzją z dnia 24.06.1963, 
pod nr 1623/66 z 21.09.1966 r., pod nr 223/50 z dnia 08.05.1950 r. 
Ponadto, pałacowy park krajobrazowy w Mosznej oraz brama z lwami i brama z gladiatorami zostały ujęte w 
gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Strzeleczki. 

 
Wykonawca robót zobowiązny jest do ustanowienia nadzoru konserwatorskiego. 

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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1.5.15. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy znajdować się powinno na placu budowy, bądź w jego bliskim sąsiedztwie i składać się z 
niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych 
do realizacji. 

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy 
przy realizacji Robót. 

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
powyższego Zaplecza. 

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych 
i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu 
pierwotnego. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) wyrobów budowlanych z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby budowlane uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.1.1.  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo z 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną przez Komisje Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi oznakowania CE 
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z 
przepisami. 

2.1.2.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE 
powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym, 
c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, 

jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 

2.1.3.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu 
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację 
zawierającą: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę 

według specyfikacji technicznej, 
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą potwierdzono zgodność 

wyrobu budowlanego, 
d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą odrzucone. 

2.1.4.  

Wartość użytych Materiałów  stanowią koszty materiału wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów i wyrobów budowlanych do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim 
urzędem publicznym. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 

Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobów 
budowlanych pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów budowlanych w 

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

wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach 

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy  i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych wyrobów budowlanych do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów 
budowlanych zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim 
przypadku należy spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 
z 2007 r.). 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanyc h i materiałów 

 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane (materiały), do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
 Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy z wyjątkiem niżej zapisanych 
bez uszkodzeń: kostka betonowa, krawężniki kamienne, słupki do znaków drogowych, tarcze znaków, słupki 
prowadzące, destrukt z frezowania. 
 Wyżej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzeń stanowią własność Zamawiającego i winny być Jemu 
dostarczone z protokołem w obecności Inżyniera. 
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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 ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i 
badań okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
(sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, dla materiałów, 
odpadów i sprzętu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywóz itp. obejmuje 
również załadunek, przeładunek i wyładunek na środki transportu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Jeżeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty należy wykonywać w trybie 3 zmianowym 
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność 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. 
Wykonawca założy, w razie konieczności, osnowę realizacyjną, w oparciu o którą będzie prowadził roboty. 
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzględniony w cenach jednostkowych poszczególnych robót i 
nie podlega dodatkowej zapłacie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżyniera 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 będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że utylizacja oznacza 
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001. 
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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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie 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, 
  - 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 Inzynierowi; 

 
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. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

6.2. Zasady kontroli jako ści 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 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 ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier 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 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. 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. 
Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania 
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niezbędnych badań. 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 i Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 3 dni przed 
przystąpieniem do pobrania próbek Wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i sposobie pobrania próbek.  

Na zlecenie Inżyniera po akceptacji Zamawiającego 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. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Na 3 dni przed przystąpieniem do każdego  pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi x,y,z w 
wersji cyfrowej oraz wydruku. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera lub Zamawiaj ącego 

Do celów kontroli Inżynier lub Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów oraz pomiarów geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier lub 
Zamawiający dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST na podstawie wyników badań kontrolnych 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Inżynier lub Zamawiający ma prawo prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier lub Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. Może również zlecić przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badań i pomiarów 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 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. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera 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, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
- 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 do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera 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 Przedmiarze 
Robót i wpisuje do Książki Obmiarów.  
 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, znaki CE lub znaki budowlane 
wyrobów, 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. 
 
 (4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)    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 i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robót 

Geodezyjny Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Geodezyjnego Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 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 Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 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. Do każdej 
częściowej sprzedaży elementów, robót czy materiałów konieczne jest dołączenie Geodezyjnych Obmiarów 
Robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, mierzone ilości będą 
określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą podanej dla danej pozycji w kosztorysie 
ofertowym. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami  Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni wiążące są wymiary górnej płaszczyzny warstwy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez  
Inżyniera. 
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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Geodezyjne Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Geodezyjny Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Geodezyjny 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 
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karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  Inżyniera. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 
     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     b) odbiorowi częściowemu, 
     c) odbiorowi końcowemu, 
     d) odbiorowi przed upływem rękojmi i gwarancji. 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących 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. 
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 Inżyniera na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
Inżynier może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru lub odmówić płatności za 
te roboty. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

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. 

8.4. Odbiór ko ńcowy Robót  

8.4.1. Zasady odbioru ko ńcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowego 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 końcowego 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 SST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, wad trwałych nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z Instrukcją DPT-14 o dokonywaniu odbioru 
robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich – Załącznik do 
Zarządzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Dróg publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z późniejszymi 
zmianami.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Umowy. 
2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
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3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach lub dołączone do 

dokumentów handlowych oraz oświadczenia o zgodności. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalnej 

na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku (3 egzemplarzy). 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie 

elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku (3 egz.). 
11. Operat usytuowania punktów pomiarowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.  
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dwa egzemplarze operatu kolaudacyjnego w 
wersji papierowej i elektronicznej sporządzone wg instrukcji Zamawiającego. 
Operat ma zawierać między innymi: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Informację o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach lub dołączone do 
dokumentów handlowych oraz oświadczenia o zgodności. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalnej 
na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku (3 egzemplarzy). 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie 
elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku (3 egz.). 
11. Operat usytuowania punktów pomiarowych, 
12. Protokoły spisywane na etapie realizacji, 
13. Wystąpienia Wykonawcy związane z realizacją zadania, 
14. Rozliczenie finansowe. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

8.5. Odbiór przed upływem okresu r ękojmi  i gwarancji 

Odbiór przed okresem rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Podstaw ę  płatno ści okre śla umowa z Wykonawc ą o roboty budowlane 

Podstawą płatności jest Cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych Ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.  
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 b ędą obejmowa ć: 
 - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 - kwoty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych 

przechodzących na własność Wykonawcy. 
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 - koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska 
 - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w których skład wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), opłaty eksploatacyjne na rzecz 
administratora drogi (lub innych właścicieli i administratorów) związane z korzystaniem z terenów drogi 
(lub innych terenów), nadzorem służb drogowych (i innych odpowiednich służb) nad prowadzonymi 
robotami, koszty uzgodnień z administratorem dróg, koszty ewentualnych zamknięć drogi, koszty 
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzez budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
        - wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych   linii/sieci przez 

właścicieli sieci 
 - koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci 
 - koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów 
 - wykonanie układów przejściowych na czas budowy 
 - wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według 

potrzeb wynikających z przyjętej technologii robót 
 - przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWiORB 
 - uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na  składowisko 

Wykonawcy 
 - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót 
 - koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
 - i wszystkie inne czynności nie ujęte a konieczne do wykonania robót w ramach STWiORB. 
Do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT. 
9.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikac ji Technicznej DM 00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach,     a nie 
wyszczególnione w Kosztorysie. 
Jednostką rozliczeniową jest ryczałt dla pozycji dotyczących: 
- kosztów dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
9.2.1.  Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektów tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przerw w robotach oraz koszty związane z wykonaniem i 
likwidacją objazdów. 
Jednostką rozliczeniową jest ryczałt dla pozycji dotyczących: 

- wykonania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
- likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

Jednostką rozliczeniową jest miesi ąc dla pozycji dotyczących: 
- utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

Koszt ryczałtowy wykonania objazdów/przejazdów obej muje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie 

zarządzającym ruchem, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi Projektu oraz zainteresowanym 
zarządcom dróg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) zakupy, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 
e)  koszt zapewnienia swobodnego przejazdu użytkownikom dróg i ulic. 
f) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   

bezpieczeństwa ruchu, 
g)  opłaty/dzierżawy terenu, 
h)  przygotowanie terenu, 
i) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
j) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt ryczałtowy miesi ęcznego utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji  ruchu obejmuje: 
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier, etc. 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt ryczałtowy  likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robót, 
c) koszty związane z naprawą / remontem dróg objazdowych, 
d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z 

uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 
Koszt ryczałtowy naprawy / odbudowy i remontu istni ejących dróg publicznych obejmuje: 
a) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejących odcinków dróg, które będzie 

wykorzystywał Wykonawca do przewozu materiałów i przedstawienie wyników Inżynierowi 
i Ubezpieczycielowi. Inwentaryzację dróg należy wykonać wspólnie z administratorami dróg. 

b) uzgodnienie sposobu naprawy / odbudowy istniejących dróg z administratorami 
c) uzgodnienie uciążliwości transportu z administratorami dróg. 
d) koszty naprawy istniejących dróg zniszczonych wskutek transportu materiałów 

przewidzianych do realizacji robót objętych Kontraktem. 
9.2.2.  Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez W ykonawc ę obejmuje bez ogranicze ń: 

a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w 
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach, 

b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inżyniera, 
c) powielanie Rysunków w ilości jak określono, 
d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi 

zasadami. 
9.2.3.  Podporz ądkowanie si ę wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ogr aniczeń 

a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, 
właścicieli i innych osób prawnych i fizycznych, 

b) przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy, 
c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera. 
9.2.4. Utrzymanie dróg publicznych w czysto ści obejmuje bez ogranicze ń 

a)  budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono  
Inżynierem, 

b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót, 
c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy 

poza Plac Budowy, 
d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego, 
e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym z zarządcą drogi 

i zatwierdzonym przez Inżyniera, 
f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

9.2.5. Tablice informacyjne na czas budowy obejmuje  bez ogranicze ń 
a) a)  przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inżyniera, 
b) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce wskazane przez 

Inżyniera, 
c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robót objętych 

Kontraktem, 
d) rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych przez Wykonawcę zgodnie z instrukcją Inżyniera. 

9.2.6. Koszty zwi ązane z zabezpieczeniem budowy obejmuj ą bez ogranicze ń 
a) koszty podporządkowania się wymaganiom Specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

9.2.7. Tymczasowe zaj ęcie gruntów obejmuje bez ogranicze ń 
a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat 

spowodowanych czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli, 
9.2.8. Nadzór archeologiczny obejmuje bez ogranicze ń 

(a) koszty nadzoru archeologicznego i przygotowywania wszelkich koniecznych raportów. 
9.2.9. Zapewnienie dojazdów do dróg, gospodarstw i gruntów rolnych w czasie trwania Kontraktu 

(a) dojazd w zakresie uzgodnionym z właścicielem i zatwierdzonym przez Inżyniera przed 
rozpoczęciem robót, 

(b) dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
(c) tymczasowe przełożenie urządzeń obcych i/lub obiektów inżynierskich (jeżeli występuje), 
(d) roboty dodatkowe związane z budową dojazdów lub utrzymaniem istniejących(łącznie z 

wielokrotnym manipulowaniem), 
(e) usunięcie dojazdów i tymczasowych obiektów inżynierskich (jeżeli występuje), 
(f) przebudowa lub przełożenie końcowej lokalizacji urządzeń obcych i/lub obiektów 

inżynierskich (jeżeli występuje) 
(g) usunięcie z placu budowy wszystkich użytecznych i nieużytecznych materiałów oraz sprzętu, 

pozostałych Wykonawcy po zakończeniu robót, 
(h) koszty dostosowania do wymagań specyfikacji, polskich norm i rozporządzeń. 

9.2.10. Zabezpieczenie wykonania (gwarancje) obejmu ją bez ogranicze ń 
a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania. 
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9.2.11. Ubezpieczenia obejmuj ą bez ogranicze ń 

a)  koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń. 
9.2.12. Rozpoznanie terenu pod wzgl ędem obecno ści niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów 
wybuchowych 
Koszt rozpoznania terenu obejmuje: 
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów 
niebezpiecznych (teren poligonu wojskowego), 
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej, 
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk. 
9.2.13   Drogi tymczasowe (monta żowe) 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacją dróg 
tymczasowych (montażowych). 
Jednostką rozliczeniową jest kilometr dla pozycji dotyczących: 
- wykonania dróg tymczasowych (montażowych), 
- utrzymania dróg tymczasowych (montażowych), 
- likwidacji dróg tymczasowych (montażowych). 
Koszt wykonania kilometra dróg tymczasowych obejmuj e: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu dróg tymczasowych 
(montażowych). 
(b) zakupy, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów 
(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
(d) wybudowanie dróg tymczasowych (montażowych), 
(e) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(f) opłaty/dzierżawy terenu, 
(g) przygotowanie terenu, 
(h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowań i drenażu, 
(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania kilometra dróg tymczasowych (monta żowych) obejmuje: 
(a) utrzymanie nawierzchni w należytym stanie i czystości, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier, etc. 
(b)  koszty związane z naprawą / remontem dróg tymczasowych 
(c)  utrzymanie płynności ruchu technologicznego, 
Koszt likwidacji kilometra dróg tymczasowych (monta żowych) obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) demontaż dróg tymczasowych po zakończeniu robót, 
(c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą 
organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 
 

Po zakończeniu robót Wykonawca zaktualizuje docelow ą organizacj ę ruchu wraz z uzgodnieniem jej 
na komisji Bezpiecze ństwa Ruchu Drogowego w Urz ędzie Marszałkowskim. 

 
9.3. Usuwanie wad i usterek : 
9.3.1 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..   



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 
 
- 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. 

- 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. 

9.3.2 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, 
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 
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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) 
• 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). 
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• 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 dla zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 
 
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 obj ętych 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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót zaleca się stosować wg STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów zaleca się stosować wg STWIORB D-M-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 dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zaleca się stosować wg 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 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 dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu zaleca się stosować wg STWIORB D-M-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. 

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 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót zaleca się stosować wg STWIORB D-M-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: 
1.  urządzenie zaplecza, 
2.  utrzymanie zaplecza, 
3.  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. 

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,  
− 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 JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót zaleca się stosować wg STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 6. 
6.2. Badania robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  
− 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 D-M-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 D-M-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 PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zaleca się stosować wg STWIORB D-M-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) 
1.  D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Inne dokumenty 
2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
3.  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.) 
4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 
5.  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 dla zadania: 
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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 DMU.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 obj ętych 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 stanowi ący zał ącznik 
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 DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 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 czynno ści 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, 
• 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 Zamawiaj ącego 
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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 dotycz ące sprz ętu 
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 dotycz ące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-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 DMU-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. 
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 JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści 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) 
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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 DMU-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 PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstaw płatno ści 
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 
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. 
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[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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DM 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 dla zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 
I. Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. montaż i utrzymanie oraz demontaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, 
2. montaż i utrzymanie oraz demontaż tablic informacyjnych o utrudnieniach na drodze, 
3. montaż tablic pamiątkowych o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, zgodnie ze wskazaniami 

Inżyniera, 
4. stosowania w oznaczaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2014-2020 

spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla marki Funduszy Europejskich, 
5. znakowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu (na pierwszej stronie każdego 

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

II. Zasady znakowania dokumentów i innych materiałów promocyjnych i informacyjnych: 
1. 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): 

 
− 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. 

 
2. 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 na 
lata 2014-2020. Treść informacji o współfinansowaniu może podlegać modyfikacjom i rozwinięciu. W 
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informacji o współfinansowaniu należy posługiwać się pełnymi nazwami tj. Unia Europejska i Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego.  

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

4. 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. 

5. Działania obowiązkowe to znakowanie korespondencji i innych dokumentów związanych z realizacją 
niniejszego zadania, ustawienie tablic informacyjnych i promocyjnych. 

6. 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. 

III. Zakres materiałowy obejmuje: 
1. Tablice informacyjne i pamiątkowe o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej powinny zawierć 

informacje o nazwie Beneficjenta, tytule projektu, cel projektu, zestaw logo – czyli znaki FE i UE oraz 
oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące” oraz adres strony internetowej 
www.mapadotacji.gov.pl. 
Wzór tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej, który należy wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków 
informacyjnych i promocyjnych: 

                                                                 
 TYTUŁ PROJEKTU  [ treść do uzupełnienia]  
  Cel projektu:   Zwiększenie dost ępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju 
regionu oraz poprawa bezpiecze ństwa na drogach. 
Beneficjent:  WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE   

                                                                                                           
www.mapadotacji.gov.pl 

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

Minimalny wymiar tablic: 80 cm x 120 cm   
Rekomendowany wymiar tablic – powierzchnia nie mniejsza niż 6m2 

3. 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.  

4. Terminy ustawienia tablic informacyjnych i promocyjnych : 
a) Tablice informacyjne - niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego (po przekazaniu placu 

budowy i uzgodnieniu z Zamawiającym treści i szczegółowej lokalizacji tablic). 
b) Tablice promocyjne - najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym treści i  szczegółowej lokalizacji tablic). 
5. Pozostałe informacje dot. tablic informacyjnych i promocyjnych: 

a) 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. 

b) 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.   

c) 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.   

d) Dokładną treść tablic i dokładne miejsce ich lokalizacji należy uzgodnić z zamawiającym przed ich 
wykonaniem. 

e) 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 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.  
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− 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 

 
6. Tablice informacyjne o utrudnieniach: 

a) Tablica informacyjna pt. „Przepraszamy za utrudnienia” muszą zawierać poniższe informacje:  
− Informacje o utrudnieniach, 
− 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: 

 
b) Wymiary tablic informacyjnych o utrudnieniach:  

Tablice informacyjne mają wymiar nie mniejszy niż 80x120 cm. 
c) 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. 

d) 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. 

7. Konstrukcje wsporcze tablic należy wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych 
kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera zgodnie z propozycją Wykonawcy.  

a) 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. 
b) 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. Kształtowniki powinny być 
obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna 
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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. 

c) 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. 

 
IV. Ogólne  zasady wykonania robót: 

− 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. 

1. 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. 

2. 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. 
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. 

3. Tolerancje ustawienia tablic: 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia tablic: 
- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 % 
- w wysokości umieszczenia tablic, nie więcej niż ± 2 cm, 
- 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. 

4. 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. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Lokalizacja tablic. 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 
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zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów. W przypadku realizacji projektów polegających na budowie nowych 
odcinków tablice informacyjne należy umieszczać na początku i końcu odcinka drogi, 

10. 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. 

11. 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. 

12. Tablice informacyjne o utrudnieniach powinny stać podczas całej realizacji kontraktu Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

V. Zasady kontroli jakości robót.  
1. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania tablic informacyjnych z zapisami zawartymi w 

niniejszym opracowaniu. 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. 
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.  

2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać zgodność wykonania tablic (lokalizacja, wymiary, wysokość 
zamocowania), zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, prawidłowość wykonania wykopów pod 
konstrukcje wsporcze, poprawność wykonania fundamentów pod słupki, poprawność ustawienia słupków i 
konstrukcji wsporczych,  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  

VI. Podstawą płatności dla tablic informacyjnych i promocyjnych o dofinansowaniu ze środków UE oraz 
informacyjnych o utrudnieniach 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 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. 

 
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 
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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 
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) 
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D-01.01.01  ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW   WYSOKOŚCIOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych dla zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

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 wytyczenie drogowego 
obiektu inżynierskiego. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
− sprawdzenie i wyznaczenie 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, 
− wytyczenie obiektów inżynierskich, 
− przeniesienie znaków geodezyjnych, 
− wznowienie punktów granicznych pasa drogowego z ich stałą stabilizacją. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi tr asy, punkty kierunkowe oraz pocz ątkowy i ko ńcowy 
punkt trasy. 

Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 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 (zwane świadkami betonowymi) zgodne z rys. nr 1 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. 
Do wykonania znaków wysokościowych na konstrukcji należy zastosować metalowe bolce wklejane na zaprawę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− 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 dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport sprz ętu 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 OST 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 tr asy i punktów wysoko ściowych 

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. 
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 
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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. 
Odległości pomiędzy charakterystycznymi punktami obiektu inżynierskiego zależeć będą od jego geometrii oraz od 
elementów niwelety trasy na długości obiektu. 
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 poło żenia obiektów in żynierskich 

Dla każdego z obiektów inżynierskich (przepustów) należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, przyczółków, filarów, płyty pomostu. 

 
Oś trasy i przekroje poprzeczne na długości obiektów inżynierskich powinny być wyznaczone w charakterystycznych 
punktach obiektu jak np. początek, środek, koniec obiektu, zmiana pochyleń itp. 
Położenie obiektu inżynierskiego w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

5.7. Stabilizacja przebiegu granic prawnych w tereni e 

W ramach pomiaru powykonawczego wykonać należy szkic przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie 
znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i świadkami betonowymi tych znaków nie rzadziej 
niż 100 m. Świadki wykonać jako słupki betonowe o wymiarach przekroju poprzecznego 10x12 cm i długości 100 cm 
z betonu B25 (C20/25) zbrojonego 4 prętami śr. 10 mm. Świadki zagębić w gruncie do połowy ich wysokości. W 
części nadziemnej wytłoczony napis "PAS DROGOWY", wysokość czcionki 7 cm. 
Warunki wykonania szkicu: 

1. Granice zastabilizować znakami granicznymi i świadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca 
granicznego po stronie granicy działki należącej do Skarbu Państwa. 

2. Szkic należy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A-3 
3. Szkic powinien zawierać: 

a. nazwę województwa, gminy, obrębu 
b. w tytule napis prowadzonej inwestycji, 
c. kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka 
d. szkic lokalizacji 
e. punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji 
f. miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego 
g. linie graniczne z miarami czołowymi 
h. grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, nie stanowiące ich 

własności, a zajęte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczna, Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 

i. opis skrzyżowań i rzek 
j. szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych w terenie w zasięgu po 

10 m od granic pasa drogowego 
− krawędzie jezdni 
− oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni 
− słupki hektometrowe z opisem 
− przepusty 
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− początek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 
− ogrodzenia trwałe i chodniki 
− świadki punktów referencyjnych 
− pojedyncze drzewa 
− kontury leśne 
− słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości do 10 m od 

granicy pasa 
− numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic 

4. Do szkicu należy dołączyć: 
− wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 
− szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
− mapę ewidencyjna, 
− wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 
− odbitkę istniejącej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu. 

 
Ponadto jako załącznik do pomiaru powykonawczego należy sporządzić: 

− wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmienić użytek tak, aby cały pas drogowy w liniach 
rozgraniczających – granic prawnych był drogą – „dr”, 

− dla działek, które na dzień pomiaru powykonawczego nie są własnością Administratora drogi, a 
stanowią pas drogowy, wykonać „wypis i wyrys” 

− z użytkiem „dr” celem uregulowania własności z art.73 przez Zarządcę Drogi. 

5.8. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 

Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziałem na: 
1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ppkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z 
ośrodkiem dokumentacji. 

5.9. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 

5.9.1. Zebranie materiałów i informacji 

Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcje dotyczące 
ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz 
o mapie zasadniczej i katastralnej. 
W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci 
uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 
 
Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 

− klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów 
powykonawczych, 

− rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
− zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniku 

pomiaru powykonawczego. 

5.9.2. Prace pomiarowe i kameralne 

W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniejącej osnowy 
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją opisów topograficznych, zbadanie wizur 
pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub 
zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, 
zgodnie z instrukcją G-4 GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową 
obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty 
mostowe z rzędnymi wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki 
przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy, studnie z ich 
średnicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne elementy według wymagań Zamawiającego. 
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę 
zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) lub przy 
pomocy plotera. 
Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione w drugim akapicie 
niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie analogową). 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podziałem na: 
akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego i 
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dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposób 
skompletowania i formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem. 

5.9.3. Dokumentacja dla Zamawiaj ącego. 

Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące materiały: 
− sprawozdanie techniczne, 
− wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie 5.8.2, 
− kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych w postaci 

dysku i wydruku na papierze, 
− kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
− kopie opisów topograficznych, 
− kopie szkiców polowych, 
− nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżeli mapa realizowana 

jest numerycznie, 
− inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
− oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach, w poziomie oraz w 

punktach charakterystycznych obiektu inżynierskiego 
− robocze punkty wysokościowe należ sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka 
− wyznaczenie nasypów i wykopów należ sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 

miejscach na długości opracowanego odcinka drogi oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− km [kilometr] odtworzonej trasy w terenie oraz tyczenia obiektu inżynierskiego, 
− kpl [komplet] stabilizacja granic prawnych w terenie wraz z dokumentacją geodezyjną, przeniesienie znaku 

geodezyjnego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór 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. 
 
Odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbywa się na podstawie przedłożonego operatu, przez : 

• sprawdzenie w terenie poprawności zastabilizowanych punktów, 

• pomiar kontrolny na wybranych punktach, 

• skonfrontowanie danych zawartych w operacie z terenem, 

• sprawdzenie kompletności operatu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

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

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostki obmiarowej km obejmuje: 

• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
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• sprawdzenie i wyznaczenie 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, 

• koszty ośrodków geodezyjnych, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
Cena jednostki obmiarowej kpl w odniesieniu do stabilizacji granic prawnych w terenie lub przeniesienia znaku 
geodezyjnego obejmuje: 

• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

• wyznaczenie i stabilizcja punktów granicznych w terenie, 

• szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, 

• zbroszurowany z możliwością wypinania, 

• wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 

• mapę ewidencyjną, 

• wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 

• odbitkę istniejącej mapy zasadniczej lub syt. – wys. w skali szkicu, 

• szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 

• wykaz zmian gruntowych, 

• granicę zastabilizowaną znakami granicznymi i świadkami betonowymi, odległości między znakami nie 
mogą być dłuższe niż 100 m, 

• przeniesienie znaków geodezyjnych i zastabilizowanie ich w sposób trwały. 
 

Cena wykonania obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej obejmuje: 

• obsługę geodezyjną - prace pomiarowe w terenie związane ze szczegółowym wytyczeniem ulic oraz 
elementów 

• stanowiących przedmiot realizacji zadania, 

• prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanych elementów drogi według 

• wymagań dokumentacji technicznej, 

• koszty ośrodków geodezyjnych, 

• sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

• przekazanie dokumentacji do ośrodka Geodezyjno - Kartograficznego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 240) 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK Wydanie czwarte 1998 
Instrukcja techniczna O-1/O-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, GUGiK Wydanie 
piąte 2001. 
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1986. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1988. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1988. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1988. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1987. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1987. 
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(Rys.1) 
Świadek punktu granicznego, pomalowany na żółto z czarnym napisem, wykonany z betonu B-25 zbrojonego 4 
prętami 10 
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D-01.02.01       USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem drzew i krzewów w pasie prowadzonych robót w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i krzewów w 
pasie drogowym. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują:  
 

a) wycinkę krzewów i podszycia kolidujących z robotami prowadzonymi w pasie drogowym wraz z  
karczowaniem i uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót, 

b) wycinkę drzew kolidujących z robotami prowadzonymi w pasie drogowym wraz z karczowaniem i  
uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót, 

c) zasypanie zagłębień terenu po karczowaniu, zagęszczenie i wyrównanie powierzchni terenu, 
d) odtransportowanie materiału z wycinki. 
 

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 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 została zapłacona; jeżeli oferent mimo otrzymania faktury nie zapłaci należności w 
wyznaczonym terminie, drewno zostanie sprzedane oferentowi, który zaoferował drugą ceną , 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. 

 
UWAGA: Wszelkie roboty związane z wycinką drzew i krzewów należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-
M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp odnośnie wycinki drzew. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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Materiałem stosowanym do zasypania dołów po karczowaniu drzew i krzewów jest kruszywo, które powinno spełniać 
wymagania zawarte w SST D-02.00.01. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać łańcuchową piłą spalinową 
lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie. 
 
Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz z zasypaniem dołu po wyciągniętym pniu, 
można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.  
 
Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem odciętej części pnia wraz z 
korzeniami, można wykonać dowolnym  typem ciągnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport drewna 

Pocięte drewno przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce ułożyć należy równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 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 krzewów. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów 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. Usuni ęcie drzew i krzewów 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 
a) 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, 

b) 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 SST D-02.00.01 „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 
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sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

5.4. Zniszczenie pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze 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. 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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 

Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy podlega wizualnej ocenie 
Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
 
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 
SST D-02.00.01 „Roboty ziemne”. 
Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. Drewno powinno być 
składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób uporządkowany. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru wycinki drzew jest: 
− szt [sztuka] ściętego drzewa i wykarczowanego pnia wraz z transportem na miejsce składowania, 
− ha [hektar] powierzchni krzewów i zagajników do wycinki wraz z transportem na miejsce składowania. 

8. Odbiór robót 

Odbiory częściowe i ostateczne  wg  OST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płatność za cenę jednostkową wyciętego drzewa należy przyjmować zgodnie z obmiarem, i oceną jakości wykonania  
robót.  

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa usunięcia 1 szt drzewa obejmuje: 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych 
materiałów, 
- roboty przygotowawcze, 
- wyznaczenie drzew do wycinki, 
- wycięcie i wykarczowanie drzew, 
- wywiezienie pni, karpiny, gałęzi i dłużyc poza teren budowy, 
- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
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- zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności, 
- uporządkowanie terenu robót, 
- wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności. 

 
Cena jednostkowa usunięcia ha krzewów, zagajników obejmuje: 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji -  zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych 
materiałów, 
- roboty przygotowawcze, 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wycinki, 
- wycięcie i wykarczowanie krzewów, 
- wywiezienie pni, karpiny, gałęzi poza teren budowy, 
- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności, 
- uporządkowanie terenu robót, 
- wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności. 

 
Uwaga: Wszystkie ceny jednostkowe obejmują koszt spełnienia wymagań zawartych w punkcie 5.5 niniejszej ST. 

10. Przepisy zwi ązane 

Nie występują. 
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D–01.02.02  ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych i związanych ze zdjęciem warstwy humusu w pasie drogowym oraz w rejonie obiektu 
inżynierskiego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Warstwa humusu  – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do zdj ęcia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/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 dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport humusu i darniny 

Nadmiar zdjętego humusu (ziemi roślinnej) transportowany będzie na odkład dowolnymi środkami transportu, 
samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 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/lub darniny. 
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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 SST 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 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, SST 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. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola usuni ęcia humusu lub/i darniny 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 
W szczególności kontroli podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, tj.: 

− powierzchnia zdjęcia humusu 
− grubość zdjętej warstwy humusu 
− prawidłowość spryzmowania humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] zdjętej warstwy humusu lub/i darniny o grubości określonej w 
Dokumentacji Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 robót obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zdjęcie humusu wraz z odwiezieniem lub składowaniem (humus do wbudowania), 
− zdjęcie darniny wraz z odwiezieniem, 
− wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− uporządkowanie terenu robót. 

10. przepisy zwi ązane 

Nie występują. 
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D-01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów  dla zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w obrębie terenu 
budowy i obejmują rozbiórki nawierzchni i podbudowy oraz elementów oznakowania i elementów ulic (krawężniki, 
obrzeża). 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

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

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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: 

− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem wymagań podanych przez  Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w piśmie z dnia 16.09.2016 znak ZN.5183.421.2016.DC. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić 
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Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
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 SST lub wskazane przez Inżyniera. 

Przeznaczenie materiałów z rozbiórki nale ży uzgodni ć z Zamawiaj ącym. 

Materiały przewidziane do odzysku (znaki, bariery, balustrady, por ęcze) nale ży załadowa ć na środki 
transportowe i odwie źć w miejsce zło żenia tj. na plac składowy Bazy Materiałowej w m. Gł ubczyce. Tam 
należy je rozładowa ć, uło żyć w regularnych pryzmach i przekaza ć protokolarnie Kierownikowi Bazy. 
Przekazanie Zamawiaj ącemu materiałów przewidzianych do odzysku wymaga od  Wykonawcy sporz ądzenia 
odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorowego. Pozosta łe materiały nale ży odwie źć na składowisko 
Wykonawcy przy zachowaniu przepisów odno śnie ochrony środowiska. 

W przypadku rezygnacji Zamawiającego z elementów przeznaczonych do wywozu na jego składowisko (Baza 
Materiałowa w m. Głubczyce), do Wykonawcy robót należy załatwienie wszystkich spraw formalnych związanych ze 
sprzedażą lub utylizacją materiału rozbiórkowego. Środki pieniężne ze sprzedaży takiego materiału (złomu, 
destruktu) należą do Zamawiającego.  
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 punkcie 
5.3.  i 5.4. niniejszej SST. 
Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowania 
robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącą Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 

5.3. Zagęszczenie gruntów w nasypach 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określany wg normy BN-77/8931-12  "Oznaczanie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu" powinien wynosić: 
 

 
Strefa nasypu poniżej konstrukcji 
nawierzchni 

Min. warto ści wsk. zag ęszczenia gruntu I S w nasypach  
 

 
Kategoria ruchu KR 3 - KR 6 

 
Ruch mniejszy od KR 3 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 
ziemnych - 1,2 m, 

 
 

1,00 

 
 

0,97 
Warstwa nasypu od powierzchni 
robót ziemnych poniżej - 1,2 m  

 
0,97 

 
0,95 

 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy. 

5.4. Wykonanie zag ęszczenia gruntów 

a) Wilgotność zagęszczanego gruntu. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i 
jego gęstość, należy określić laboratoryjnie wg PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu". 
 

b) Grubość warstw zagęszczanego gruntu. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej, należy określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn. 
Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej grubości, zagęszcza się poczynając od krawędzi nasypu w kierunku osi 
drogi, aż do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 

c) Równomierność zagęszczania. 
Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 

− rozścielać grunt warstwami poziomymi, 
− warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 
− warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola jako ści 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 punkcie 5.3. i 5.4. niniejszej SST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest : 
- m3 [metr sześcienny] dla ław i fundamentów betonowych, konstrukcji oporowych 
- m2 [metr kwadratowy] dla nawierzchni (innej niż asfaltowa) i podbudowy  jezdni i chodnika, 
- m [metr] długości dla krawężnika, opornika, poręczy, ogrodzenia określonego rodzaju, przepustu z rur betonowych, 
- szt [sztuka] dla słupka, znaku, lustra, kosza na śmieci, 
- kpl [komplet] - dla bramy wjazdowej i furtki, 
- wiata autobusowa 
wg założeń Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST oraz pomiaru w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Jeżeli wszystkie prace były wykonane według punktu 5 roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST.  

8.2. Zasady odbioru robót  

Roboty objęte niniejszą SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez Inżyniera:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi ostatecznemu.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań należy sporządzić 
protokoły odbioru robót.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

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

9.2. Podstawa płatno ści 

Płatność za  jednostkę obmiarową poszczególnych asortymentów robót według punktu 7 należy przyjmować  
zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 
 
Cena rozebrania m2 nawierzchni (innej niż asfaltowa) i podbudowy obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− cięcie nawierzchni, 
− rozebranie nawierzchni i podbudowy, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami 

składowania,  
− wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
Cena rozebrania m3 ławy betonowej/muru oporowego obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− rozebranie fundamentów, 
− rozebranie konstrukcji oporowych, 
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− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 
poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami 
składowania,  

− wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
Cena rozebrania m opornika/krawężnika/przepustu/ogrodzenia obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− demontaż przęseł ogrodzeniowych, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− rozebranie fundamentów pod przepustem oraz pod słupkami ogrodzenia wraz z demontażem 

słupków, 
− rozebranie krawężników, oporników, przepustów, podmurówki ogrodzenia, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami 

składowania,  
− wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
Cena rozebrania szt słupka/znaku/elementu betonowego obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− rozebranie znaków i słupków, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,  
− wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
Cena rozebrania wiaty obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− roziórka nawierzchni, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− demontaż konstrukcji wiaty z rozebraniem słupów wraz z fundamentami, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu wraz z zabezpieczeniem na czas robót, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego lub na składowisko 

Wykonawcy wraz z kosztami składowania,  
− wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
Cena rozebrania m poręczy obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie odcinka poręczy przeznaczonego do rozbiórki, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− rozebranie fundamentów pod słupkami, 
− rozebranie poszczególnych elementów poręczy z posegregowaniem materiału z rozbiórki, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego, 
− wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
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BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 
i kwadratowym 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-01.03.02    PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII 

 ENERGETYCZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru elektroenergetycznej sieci kablowej przy przebudowie i budowie dróg i ulic, w ramach zadania:  
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych elektroenergetycznych  
nn i SN  kolidujących w ramach opracowania ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna". 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielo żyłowy lub wi ązka kabli jedno żyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno- lub wielo żyłowych poł ączonych równolegle, ł ącznie z osprz ętem, uło żone na wspólnej 
trasie i ł ączące zaciski tych samych dwóch urz ądzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym uło żone s ą jedna lub wi ęcej linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie mi ędzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudo wana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do ł ączenia, rozgał ęziania lub zako ńczenia 
kabli. 

1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.6. Przykrycie - słoma uło żona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym us zkodzeniem od góry. 

1.4.7. Przegroda - osłona uło żona wzdłu ż kabla w celu oddzielenia go od s ąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń. 

1.4.8. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym  jakakolwiek cz ęść rzutu poziomego 
linii kablowej przecina lub pokrywa jak ąkolwiek cz ęść rzutu poziomego innej linii kablowej lub 
innego urz ądzenia podziemnego. 

1.4.9. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległo ść między lini ą kablow ą, 
urządzeniem podziemnym lub drog ą komunikacyjn ą itp. jest mniejsza ni ż odległo ść dopuszczalna 
dla danych warunków układania bez stosowania przegr ód  lub osłon zabezpieczaj ących i w których 
nie wyst ępuje skrzy żowanie. 

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okr ągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działani em łuku elektrycznego. 

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona cz ęści przewodz ących, dost ępnych w wypadku 
pojawienia si ę na nich napi ęcia w warunkach zakłóceniowych 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera  program 
zapewnienia jakości (PZJ). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy przewidują zaświadczenia o jakości lub 
Aprobaty Techniczne, 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. 
 
W kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować następujące typy kabli:  

 
- YAKXS 4x120mm², 
- XRUHAKXS 1x120mm² (12/20). 

 
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania skuteczności 
przeciwporażeniowej  wg Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990" 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 

2.3. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN- EN – 13043. 

2.4. 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 dla kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 
koloru czerwonego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm dla linii nn i 35 cm dla 
linii SN (ułożoną 25 cm nad kablem). Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

2.5. Rury osłonowe 

Rury osłonowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury 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 rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 95 mm dla kabli do 1 
kV i średnicy 135 mm dla kabli od 1 do 30 kV. 
Rury PCV powinny odpowiadać wymaganiom normy PN – EN 50086 – 2 - 4. 
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 
mechanicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST D-M-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy 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 ∅ 15 cm, 
− wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 
− zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA, 
− urządz.płucz-wiercące do przewiertów ster., 
− koparki jednonacz. koparko-spycharki, 
− ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM], 
− żurawia samochodowego 5-6 t  (1), 
− podnośnika montażowego PMH samochodowego. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 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, SST 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: 

− 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. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

5.2. Przebudowa linii kablowych 

Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie kablowe, które nie spełniają wymagań PN-
E-05125 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. 
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. 
  
Kolidujące linie kablowe należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 
wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii mającego parametry nie gorsze niż przebudowywana 
linia kablowa, 

− 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. 

5.3. Demonta ż linii kablowej 

Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST 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. 
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów pochodzących 
z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 

5.4. 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] 
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gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 
 d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 
 
 
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 
 

 
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 

5.5. Układanie kabli 

5.5.1. 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). 

5.5.2. Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0ºC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce 
z tworzyw sztucznych. 
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. 

5.5.3. Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, nie mniejszy niż: 
20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinilowej. 

5.5.4. 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. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 
wynosić nie mniej niż: 
 
Dla kabli nn ( do 1 kV) 

- w gruncie poza użytkami rolnymi i pod chodnikiem – 0,8 m, 
- w przepustach pod jezdniami – 1,2m. 

Dla kabli SN ( do 30 kV) 



  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

 33

- w gruncie poza użytkami rolnymi i pod chodnikiem – 1,0 m, 
- w przepustach pod jezdniami – 1,2m. 
 

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą, z zapasem 4% długości wykopu, na 10cm podsypce z piasku. 
Taką samą (min.10-cm) warstwą piasku, a następnie żwirem lub pospółką zagęszczającą kabel należy zasypać tak, 
aby uzyskać współczynnik zagęszczenia ≥1,0 (opcjonalnie może to być grunt rodzimy o odpowiednich 
własnościach).    
Trasy kabli nn na całej długości należy zaznaczyć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokości 
35cm (ułożoną 25 cm nad kablem).  
Przy podejściu kabla do przepustu, rozdzielnicy, mufy - należy pozostawić ok. 2m zapasu kabla. 

5.5.5. 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. 

5.6. Skrzyżowania i zbli żenia kabli mi ędzy sob ą 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel 
niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

5.7. Skrzyżowania i zbli żenia kabli z innymi urz ądzeniami podziemnymi 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o 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. 
 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych 
 

 Najmniejsza dopuszczalna odległość  w cm 
Rodzaj urz ądzenia 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 
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 

 
1) dopuszcza się zmniejszenie odległ. do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
2) dopuszcza się zmniejszenie odległ. do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 

5.8. Skrzyżowania i zbli żenia kabli z drogami 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu. 
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 
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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 120 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 2m. 
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. 

5.9. Wykonanie poł ączeń powłok, pancerzy i żył kabli 

Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-E-06401. 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 mm2. Połączenia ze  sobą powłok, żył 
powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 
nie mniejszym niż 6 mm2. 
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 PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 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 100 cm - w terenie bez nawierzchni i 120 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 przeciwpora żeniowa 

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.) 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: 
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− symbol i numer ewidencyjny linii, 

− oznaczenie kabla, 

− znak użytkownika kabla, 

− znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

− rok ułożenia kabla. 
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 SD 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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
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, SST 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 przyst ąpieniem 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 
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czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji 
wynosi co najmniej: 

− 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym do 1 kV, 

− 50 MΩ/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-E-90300. 

6.3.6. Próba napięciowa izolacji 

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-E-90250 i PN-E-90300, 

− wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 µA. 

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 

Obmiar robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) ułożonego kabla i rury osłonowej oraz szt. (sztuka) zamontowanej mufy kablowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie, 
- protokoły z wykonanych wymaganych pomiarów/prób/sprawdzeń, 
- protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli są wymagane, 
- instrukcje eksploatacji i współpracy, jeżeli są wymagane, 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, dokumentacja projektową i stanem wiedzy 
technicznej, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokół technicznego odbioru robót (technicznego odbioru robót dokonuje Zamawiający oraz Właściciel 
przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy współudziale Wykonawcy robót) 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopów i zasypanie kabli, 
− układanie kabli w rowach kablowych, 
− montaż rur ochronnych i osłonowych, 
− układanie kabli w rurach ochronnych i osłonowych, 
− montaż muf kablowych, 
− zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi, 
− montaż mostków rozłącznych, 
− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
− odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej, 
− podłączenie linii do sieci, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem, 
− koszty czasowego zajęcia terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
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PN-HD 603 S1 
PN-HD 620 S2 
 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV 
do 20, 8/36 (42) kV. 

PN-E-06401/01-06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 

kV. Ogólne wymagania i badania. 
PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 23/40 kV. 
PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce 

ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
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. 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe powyżej 

3,6/6 kV. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN- EN  50086 – 2 -4 Systemy rur instalacyjnych 
PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-B-06050 Geotechnika - Oznaczenie powierzchni właściwej gleby - Wymagania ogólne. 
BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-C-89269 Tworzywa sztuczne - Folie kalandrowane ze zmiękczonego polichlorku winylu. 
PN- EN - 13043 Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
E-16 Zalewy kablowe. 
 
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 dnia 10.04.1972 r. 
 
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. 
 
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
 
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-01.03.03     PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru przebudowy kabli telekomunikacyjnych w związku z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

1) Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót budowlano – 
montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

2) Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu  opracowanego przez Biuro Projektów i opisuje 
rozwiązania techniczno- materiałowe określone w projekcie . 

3) Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązań konstrukcyjnych innych niż 
określono w projekcie, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie rozdziały 
Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z 
punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem nw. robót:  

 
a) budowa przepustów kablowych  
b) ułożenie w ziemi kabli miedzianych, 
c) ułożenie w ziemi kabli światłowodowych, 
d) montaż słupów,  
e) montaż studni kablowych,  
f) montaż złączy kablowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1) Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy 
następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, 
szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu 
budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

3) Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren 
budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 

4) Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie zobowiązującymi 
przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z 
zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej  

5) Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi przed zabudową materiałów ich atesty i certyfikaty. 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i 
urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W 
przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty i świadectwa 
gwarancyjne. 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać 
ponownemu badaniu. 
Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione  bez jego zgody. 

2.2. Rury kanalizacyjne  

Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane rury w kręgach 
składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m )szczególnie należy zwracać uwagę na 
zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym 
mogłyby wystąpić odkształcenia nie dopuszczać do zrzucania elementów nie dopuszczalne jest „wleczenie” rur po 
podłożu kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z 
czym należy chronić je przed:  

− długotrwałą ekspozycją słoneczną 
− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.  

2.3. Kable 

Przechowywanie i transport elementów  kabli powinno być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz 
dokumentacją producenta 

2.4. Materiały podstawowe  

L.p. Nazwa 

1. RHDPE 40/3,7 pasek czerwony, (Spyraprimo) 

2. RHDPE 40/3,7 czarna, (Spyraprimo) 

3. taśma, ostrzegawcza z napisem "UWAGA KABEL OPTOTELEKOM."  - 
szerokość 10cm 

4. kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 

5. rura przepustowa RHDPEp  110/6,3 

6. rura dzielona  RHDPE-D 119 119/110 

7. złączka HDPE 110 

8. korpus studni kablowej SKR-2, 2-częściowa  (wym. 150x90x120 cm) 

9. rama ciężka obetonowana  1000x600 

10. pokrywa ciężka z wietrznikiem 1000x600 (logo Orange) 

11. kabel światłowodowy typu  XOTKtd 48J (6x8) 

12. osłona złącz typu FOSC-400 B4 

13. stelaż zapasu kabla typu SZ-2.2 

14. uchwyt do mocowania mufy w studni 

15. słupek betonowy oznaczeniowy "Ł" 

16. osłona złączowa XAGA 75/15-300 

17. osłona złączowa XAGA 43/8-150 

18. pojedyńcze łączniki żył UY2  

19. osłona KM-1 
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20. skrzynka słupowa hermetyczna typu SSh 10A 

21. LSA-PLUS łączówka przełączna 2/10  

22. magazyn 2/10 - z odgromnikami 3P  

23. kompletny system uziemiający dla obiektu kablowego o całkowitej długości 
uziomu pionowego 3m (MUZ/1.1) 

24. słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 7m - SDBU7 

25. odciąg kompletny - OK 

26. zacisk  uziemiający CMT 103 

27. kabel typu XzTKMXpw  5x4x0,5 

28. kabel typu XzTKMXpw  10x4x0,5 

29. osłona korytkowa kabla na słupie 

30. słup drewniany pojedyńczy uszczudlony 6m - SDPU6  (podpory) 

31. słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7m - SDPU7 

32. uchwyt odciągowy POA 06  "Malico"  

33. wspornik uniwersalny  CASH 

34. taśma  stalowa F207  z klamerkami mocującymi A 200 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

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

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu budowy.   

4. TRANSPORT 

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

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały 
powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem podczas transportu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Kable należy składować na bębnach. Bębny z kablami należy ustawiać na utwardzonym podłożu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  montażu  i harmonogram robót.  
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi egzemplarz projektu przebudowy linii światłowodowej oraz atesty i 
certyfikaty, przewodów i osprzętu. 
Roboty należy wykonać przy warunkach otoczenia określonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć 
przed dostępem wody. 

5.2. Monta ż linii światłowodowej  

Montaż studni kablowych należy wykonywać zgodnie z ZN-96 TP S.A.-023. 
Montaż rurociągu i kabla światłowodowego należy wykonywać zgodnie z ZN-96 TP S.A.-002. 

5.3. Zakończenia kabli optotelekomunikacyjnych i miedzianych 

Kable zakończyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem wykonawczym na poszczególnych elementach 
systemu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i  poleceniami Inżyniera. 
 

6.1. Kontrola jako ści materiałów 

Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa  jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa 
gwarancyjne. 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać 
ponownemu badaniu. 

6.2. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca robót powinien dostarczyć Inżynierowi projekt powykonawczy instalacji kanalizacji teletechnicznej z 
naniesionymi zmianami w  trakcie wykonania robót 
Badanie kanalizacji wtórnej polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymaganiami zawartymi w 
normach i dokumentacji technicznej łącznie ze wszystkimi zmianami i dodatkowymi uzgodnieniami.  
Protokół badania technicznego wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi zgodność wykonania robót stanowi 
podstawę do zgłoszenia do komisji odbioru. 

6.3. Warunki przyst ąpienia do bada ń 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
 

− przed ułożeniem kabla OTK  
− po zamontowaniu kabla OTK 
− po zamontowaniu kabli Cu 

6.4. Opis bada ń 

Należy sprawdzić, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadają tym wymaganiom, których spełnienie może być 
stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu. 
Dopuszcza się wykonanie wykopów kontrolnych. 
 
Sposób postępowania przy badaniu: 

W trakcie robót: 
− Sprawdzenie  sposób ułożenia rur  
− Sprawdzenie jakości wykonania połączeń 
− Sprawdzenie prawidłowego posadowienia studni teletechnicznych z zagęszczeniem gruntu 

 
Po wykonaniu robót: 

− Dokonać starannego przeglądu elementów składowych, zwracając uwagę na jakość wykonania, 
sposób dopasowania, sztywność konstrukcji. 

− Sprawdzić zabezpieczenie przed korozją elementów stalowych studni 
− Sprawdzić ułożenie rur w ziemi, ich wprowadzenie do studni kablowej, sposób uszczelniania 
− Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania 

studni kablowych 
− Sprawdzenie jakości uporządkowania terenu 
− Sprawdzeni jakości wykonania instalacji w budynkach 
− Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, a w szczególności zgodność 

przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczególnych odcinkach między studniami.   
              
Badanie linii kablowej powinien odbywać się w.g. 

− Badanie telekomunikacyjnych linii kablowych miedzianych należy wykonywać zgodnie z ZN/TP 
S.A.-010. 

− Badanie kanalizacji kablowej należy wykonywać zgodnie  ZN/TP S.A.-037. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostkami obmiaru są: 

− kable      1 mb  
− słupy, elementy linii napowietrznej  1 szt 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki 
należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie kanalizacji 
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Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie następnej czynności 
przy budowie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
końcowego odbioru robót , np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów. 

 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
 

− budowa rurociągu i studni kablowych  
− montaż kabla OTK 
− montaż kabli Cu 
 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania kanalizacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót , w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.2. Odbiór techniczny ko ńcowy  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
− zakończono wszystkie roboty montażowe  
− dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

− projekt techniczny powykonawczy  (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

− dziennik budowy; 
− potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami; 
− obmiary powykonawcze; 
− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
− protokoły wykonanych badań odbiorczych 
− dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację 
− dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
− instrukcję obsługi elementów kanalizacji 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
− sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 
stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy kanalizacji nie uległy uszkodzeniu spowodowane np. 
ingerencją wody. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wyłączone z zakresu opracowania 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-S-02205  Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-T-90335  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. 
BN-8984-18  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania badania. 
ZN/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne  
   wymagania techniczne 
ZN/TP S.A.-004  Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne  
   wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-005  Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-006  Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
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ZN/TP S.A.-007  Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-008  Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-009  Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN/TP S.A.-014  Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-015  Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-016  Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-017  Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania I badania. 
ZN/TP S.A.-018  Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-023  Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-025  Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i  
   badania. 
ZN/TP S.A.-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i  
   powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania badania. 
ZN/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i  
   badania. 
ZN/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
   Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 
ZN/TP S.A.-012  Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-013  Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-019  Rury trudnopalne (RHDPEŁ). Wymagania i badania. 
ZN/TP S.A.-020  Złączki rur. Wymagania i badania. 
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym — Wymagania 
   szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-
   85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03 
PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje PN- 
   70/E-79100 
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

10.2. Inne dokumenty 

OBOWIĄZUJACE NORMY, ROZPORZĄDZENIA, ZARZĄDZENIA 

USTAWY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny 
na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstał na podstawie 
następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, 
poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, 
poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676. 

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 
904) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku  w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z 
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( 
Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów 
instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, 
przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. 
U. Nr 59, póz. 377) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia l marca 1999 r. w sprawie 
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, 
póz. 206) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa..(Dz. U. Nr  lOl, póz. 1104) 

ZARZĄDZENIA 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 
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D-01.03.05     PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII  WODOCIĄGOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru podziemnych kinii wodociągowych w związku z realizacją zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  przebudową i zabezpieczeniem  
sieci wodociągowej i obejmują: 

− wykonanie harmonogramu robót na wykonanie przebudowy wodociągu i uzgodnienie z gestorem sieci, 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
− wytyczenie trasy wodociągów i obsługa geodezyjna inwestycji, 
− wykonanie wykopów kontrolnych, 
− wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych, 
− dowóz nadmiaru ziemi na wysypisko, 
− wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− ułożenie wodociągu z rur PE100 SDR11 Dz90 mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, 
− montaż rury ochronnej Dz 200 mm PE100 SDR17 z kompletem płóz i manszetami, 
− montaż rury ochronnej typu Arot dwudzielnej Dn200, 
− wykonanie wcinki w istniejący rurociąg i przełączenie wodociągów, 
− montaż armatury, 
− wykonanie bloków podporowych, 
− wykonanie próby szczelności, dezynfekcji przełożonych wodociągów, 
− badanie złączy, 
− wykonanie zabezpieczenia wykopów, 
− likwidacja istniejącego rurociągu, 
− oznakowanie trasy wodociągów, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Sieć wodociągowa - jest to ruroci ąg prowadz ący wod ę, łączący dwa odcinki sieci ze sob ą, wraz z 
urządzeniami odcinaj ącymi i zabezpieczaj ącymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wykonywania dotycz ące materiałów 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. 
Każdy materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną, stwierdzającą zgodność jego wykonania z odpowiednimi 
normami:PN-68/H-74101. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury oraz kształtki z tych materiałów, armaturę należy dostarczyć na budowę ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić 
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oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 
mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 
sprawdzającym określonym przez Inżyniera. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: rury, kształtki, armatura składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.0m. Miejsce 
składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2m od jakiegokolwiek źródła 
ciepła. Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 ºC pozwala na obróbkę mechaniczną natychmiast po 
pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto 
ułożonych podkładach z desek związane w wiązki wg asortymentów na wysokość nie przekraczającą 1.0m. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

2.4. Podsypka i obsypka 

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód zabezpieczający przyłącze wodociągowe i jego obsypki może 
być użyty piasek zwykły o wskaźniku różnoziarnistości U≥3, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych 
jego cech. 

 

Obiekt 

Tereny zielone  
(pobocza) 

Chodniki  
(ciągi pieszo-rowerowe) 

Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 
Przewody A 

20 cm 
 

0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,03 
Przewody 
o gł. 
góry 
obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz.  
terenu 

      0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,0 

A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 

2.5. Zasypka 

Rodzaj materiału użytego do wykonania zasypki jest uzależniony od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych w 
terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla 
pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub mieszankę o wskaźniku różnoziarnistości U > 3. W wypadku braku 
możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrów podanych w p. 2.4 grunt należy 
doziarnić, ulepszyć lub wymienić do uzyskania zagęszczenia do w/w parametrów. 

2.6. Rury przewodowe, ochronne, kształtki i oznakow anie trasy ruroci ągu 

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 Dz 90 mm łączonych poprzez 
zgrzewanie doczołowe. Na rurociągu Dz 90 przewidziano montaż rur ochronnych Dz 200 PE100 SDR17 wraz z 
kompletem płóz z tworzywa sztucznego h – 25 mm i manszetami z elastomeru o wymiarze 92/225/75. Ponadto 
istniejący wodociąg w km 1+788 i w km 2+043 należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu Arot DN200 o 
długościach podanych na planie sytuacyjnym. 

Rury i kształtki powinny posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem przez ubijanie ręczne. Obsypkę 
rurociągu wykonać warstwą piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem 
mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 98% wg. Proctora.  

Załamania sieci wykonać za pomocą kształtek polietylenowych zgrzewanych doczołowo bądź wykorzystując 
elastyczność rur PE. Kształtki winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.  

Na rurociągu należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. Ponadto zastosować drut miedziany DY min. 1,0 
mm2 nad rurociągiem. Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasów i przymocować do obudowy. 
Oznaczenie uzbrojenia wodociągowego dokonać za pomocą tablic tworzywowych umieszczonych na istniejących 
trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach 
widocznych, w odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Wzory 
tablic i wymagania co do treści, wymiaru, materiału, wykonania, wykończenia określa norma PN-86/B-09700 (Tablice 
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych). 
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2.7. Armatura 

Na trasie projektowanego wodociągu przewidziano montaż hydrantu podziemnego HP80 z zasuwą DN80 PN16 (z 
obudową i skrzynką uliczną do zasuw) i kolanem stopowym – lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym. Armatura 
powinna posiadać certyfikat dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitnej. Pod armaturę należy zastosować 
bloczki podporowe. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wykonywania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wyko ńczeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
− piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
− spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

3.3. Sprzęt do robót monta żowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
− koparka podsiębierna, 
− żuraw samochodowy, 
− ciągnik kołowy, 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód dostawczy 
− sprężarka spalinowa, 
− agregat prądotwórczy, 
− zestaw do cięcia i spawania  
− spycharka gąsienicowa, 
− zagęszczarka wibracyjna, 
− drobny sprzęt montażowy. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wykonywania dotycz ące transportu 

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

4.2.  

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka 
transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

4.3.  

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych 
producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.  
Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  

4.4.  

Do transportu materiału mogą być użyte samochody skrzyniowe lub inne środki transportowe wymienione w pkt. 3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

5.2. Organizacja Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z przebudową sieci 
wodociągowej i przyłączy oraz wymianą istniejącej armatury. 

5.3. Trasowanie 

Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociągowej.  
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Dopuszczalne są odchyłki trasy sieci od projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic 
nieruchomości gruntowych. 

 

5.4. Wykopy pod sie ć wodoci ągow ą i rury osłonowe  

Rozpoczęcie prac zgłosić do gestora sieci wodociągowej, zgłoszenie winno być złożone w terminie 7 dni przed ich 
rozpoczęciem.  

Wykopy należy wykonać wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnione balami drewnianymi bądź 
wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podłużnym.  

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących urządzeń podziemnych poprzez 
wykonanie przekopów kontrolnych. 

Przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji 

(przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Wykopy należy skuteczne zabezpieczyć i oznakować. 

Wykonane roboty w stanie odkrytym zgłosić do odbioru do gestora sieci 

Wszystkie roboty połączeniowe wykonać pod nadzorem gestora sieci. 

5.5. Ułożenie sieci wodoci ągowej 

Do projektu przyjęto zagłębienie normatywne dla istniejącego wodociągu. Rzeczywistą rzędną włączenia ustalić w 
trakcie budowy. 

Rurociągi sieci wodociągowej należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Podłoże należy zagęścić do 
Is nie mniej niż 0,98 wg normalnej próby Proctora. Rury obsypać warstwą piasku o grubości 20 cm ponad wierzch 
rury. Prace włączeniowe wykonać pod nadzorem gestora sieci. 

5.6. Kształtki  

Załamania sieci wykonać za pomocą kształtek polietylenowych zgrzewanych doczołowo bądź wykorzystując 
elastyczność rur PE. Kształtki winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.  

5.7. Próby szczelno ści i dezynfekcji sieci wodoci ągowej 

Badanie szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić w oparciu o PN-B-10725 „Wodociągi – 
Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur. Po próbie 
szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie przeprowadzonej 
próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg 
nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego 
odcinka rurociągu. Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego istniejącego hydrantu. Po płukaniu wodę należy 
odprowadzić do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacyjnej lub rowu. 

Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru nie 
mniej niż 250 mg/l. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego 
zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik 
decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej 
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy 
powtórzyć. 

5.8. Oznakowanie trasy wodoci ągu 

Na rurociągu należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. Ponadto zastosować drut miedziany DY min. 1,0 
mm2 nad rurociągiem. Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasów i przymocować do obudowy. 
Oznaczenie uzbrojenia wodociągowego dokonać za pomocą tablic tworzywowych umieszczonych na istniejących 
trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach 
widocznych, w odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Wzory 
tablic i wymagania co do treści, wymiaru, materiału, wykonania, wykończenia określa norma PN-86/B-09700 (Tablice 
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych). 

5.9. Mostki przej ściowe nad wykopem 

Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe mostki-kładki. 

Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z 28.03.1972r. 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ). 

5.10. Włączenie i wył ączenie sieci wodoci ągowej 

Włączenie i wyłączenie projektowanych wodociągów należy zlecić do wykonania Użytkownikowi sieci wodociągowej.  
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5.11. Armatura 

Na trasie projektowanego wodociągu przewidziano montaż hydrantu podziemnego HP80 z zasuwą DN80 PN16 (z 
obudową i skrzynką uliczną do zasuw) i kolanem stopowym – lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym. Armatura 
powinna posiadać certyfikat dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitnej. Pod armaturę należy zastosować 
bloczki podporowe. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu: 

− sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
− sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
− przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− odbioru urządzeń i sieci przez gestora sieci. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty materiałów. 

Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych materiałów a w szczególności: 

 

1) Roboty ziemne 

− Badania należy wykonać zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99. 
− Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m. 
− Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz 

badanie wykopów otwartych obudowanych w tym: 
 

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

b) sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na zgodność z 
dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 

c) kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy  
d) kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
e) badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, taśmą stalową z 

dokładnością do 0,1 m. 
f) badanie głębokości wykopu – wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej w odstępach nie większych 

niż 30 m z dokładnością do 1 cm 
g) pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m, miarkę z 

dokładnością do 2 cm 
h) pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g) 
i) badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez pomiar wskaźnika 

zagęszczenia (Is – zgodny z tabelą w p. 2.4).  
Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 

 

2)  Materiały 
Należy sprawdzić: 

− sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z certyfikatami 
bądź deklaracjami zgodności  

− sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 
 

3)  Roboty monta żowe  

Kontrola w zakresie budowy przewodu: 

• badanie zgodności ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym z Dokumentacją 

• badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z dokładnością 
do 5 mm 

• badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na załamaniach z dokładnością do 1 mm, 
zmiany kierunku w planie za pomocą łuków lub na połączeniu z dokładnością do 1 mm 

• badanie różnicy rzędnych w profilu (odchylenie spadku) ułożonego przewodu z dokładnością do 1 mm (w 
studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu) 

• badanie zabezpieczenia przewodu od zewnątrz i od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację 
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• badanie połączenia rur PE wg wytycznych producenta rur 

• badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację: 
-  Czas próby dla studzienek winien wynosić 8 h 
 

4)  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
a) odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 

±  5 cm 
b) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 
c) odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm 
j) 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 

k) różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ±  5 cm, dla pozostałych przewodów ±  2 cm 

l) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych i z betonu sprężonego 2 cm 

m) dopuszczalne odchylenie wymiarów i promieniu łuków kołowych od przyjętych w dokumentacji nie powinno 
przekraczać ±  5 cm 

n) dopuszczalna wymiarów wysokości stopni powodujących zmianę spadku przewodu między łukami nie powinno 
przekraczać ±  3 mm 

o) dopuszczalne odchylenie spadku (różnice rzędnych w profilu) ułożonego przewodu od przewidzianego w 
dokumentacji nie powinno przekroczyć w każdym jego punkcie ±  1 cm 

p) dopuszczalne zmiany kierunku w planie układanego przewodu na połączeniu rur nie mogą przekraczać: 1º kąta 
odchylenia (tangens kąta = 0,017). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i 
uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

− m [metr] – przewody wodociągowe z kształtkami,  rury ochronne, oznakowanie trasy wodociągu taśmą 
lokalizacyjną, próby szczelności i dezynfekcja wodociągu, likwidacja istniejącego wodociągu, 

− m3 [metr sześcienne] - roboty ziemne, 
− m2 [metr kwadratowy] - umocnienie ścian wykopu, 
− kpl [komplet] - armatura, 
− szt [sztuka] - bloki podporowe, igłofiltry, 
− godz [godzina] - pompowanie wody. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową linii wodociągowych wraz z przyłączami, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.2. 
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8.3. Odbiór ko ńcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− 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), 
− 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. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego zabezpieczenia wodociąu obejmuje: 
− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
− wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą SST, 
− zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem i ubezpieczeniem placu 

budowy, 
− wytyczenie geodezyjne, 
− wykonanie przekopów kontrolnych, 
− wykonanie wykopów z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko, 
− umocnienie ścian wykopów wraz z ich późniejszą rozbiórką, 
− ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich gestorów, 
− montaż przewodów sieci wodociągowej, armatury, rur ochronnych, 
− likwidacja istniejących przewodów, 
− podsypka, obsypka i zasypka (piasek, grunt rodzimy) dla sieci wodociągowej i urządzeń, 
− oznakowanie trasy rurociągu, 
− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
− doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do wykonania 

zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym związanymi (ukop, transport itd.), 
− dokonanie wszystkich włączeń i wyłączeń sieci wodociągowej wraz z ich kosztem, 
− dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych przez gestora sieci, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
5. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
6. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
7. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
9. PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
10. PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych. 
11. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
12. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
13. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               52

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

15. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
16. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
17. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
18. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
19. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
20. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
21. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
22. PN-B-19707:2003/Az1:2006 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
23. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
25. BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
26. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 
27. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja obsługi i montażu rur z PE ciśnieniowych. 
Instrukcja obsługi i montażu rur typu Arot. 
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D-02.00.01  ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych związanych z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych punkcie 1.1. 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują: 

− wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV), 
− pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
− budowę nasypów drogowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo roz drobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniaj ąca warunki stateczno ści i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz ęść wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rz ędnej terenu i rz ędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko ść jest mniejsza ni ż 1 m. 

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

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko ść przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego gł ęboko ść jest mniejsza ni ż 1 m. 

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

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego gł ęboko ść przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod ą, o małej no śności, charakteryzuj ący si ę znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obci ążeniem. 

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp ękany o nieprzesuni ętych blokach, którego próbki nie 
wykazuj ą zmian obj ętości ani nie rozpadaj ą się pod działaniem wody destylowanej; maj ą 
wytrzymało ść na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u życia środków wybuchowych albo narz ędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło żone w obr ębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, p oło żone poza pasem robót drogowych. 

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia)  gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy  nasypów oraz innych prac zwi ązanych z 
tras ą drogow ą. 

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielko ść charakteryzuj ąca stan zag ęszczenia gruntu, okre ślona wg 
wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=
 

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
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normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielko ść charakteryzuj ąca zagęszczalno ść gruntów niespoistych, 
okre ślona 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 okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania o gólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica 
1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów 
lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Miejsce 
odkładu ma zapewnić Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 
 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 
 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu 
w % od pierwotnej 

objętości1) 

 
1 

 
Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

 
15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

 
od 5 do 15 
od 5 do 15 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 
 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
 

17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
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3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
 
 

4 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 
bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleżałe 

 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205. 
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostki Grupy gruntów 

 właściwości  Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 
 

1 
 

Rodzaj gruntu 
  

żwir 
pospółka 

piasek drobny 
 

 
piasek pylasty 
żwir gliniasty 

pospółka gliniasta 

 
mało wysadzinowe 
glina piaszczysta    
zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 
bardzo wysadzinowe   
piasek gliniasty 
pył, glina   piaszczysta, 
glina 

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 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 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 
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piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość 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. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

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

5.4. Odwodnienie wykopów 

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

5.5. Rowy 

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

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi 
w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót 

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



  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

 57

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
 
Tablica 3. 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 pochylenia skarp 
4 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
5 Pomiar równości skarp 
6 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
co 20m 

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 raz na każde 500 m3 
nasypu 

 

6.3.2. Szeroko ść korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. Szeroko ść 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. Równo ść korony korpusu 

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

6.3.7. Równo ść skarp 

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

6.3.8. Spadek podłu żny 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 powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady post ępowania 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. 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               58

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 [metr sześcienny] wykonanych robót ziemnych zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

podłoża przez obciążenie płytą 
PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 933-8:2012 
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek Badanie wskaźnika piaskowego 

10.2. Inne dokumenty 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-02.01.01  WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH 

I–V  KATEGORII 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I-V kategorii wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących realizacji 
zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w trakcie przebudowy drogi, a 
obejmują one: wykopy i wywóz gruntu pozyskanego z wykopu lub jego odkład. 
 
Wykonać przekopy próbne, przebieg urządzeń obcych oznakować i urządzenia zabezpieczyć. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dla materiałów oraz sposobu ich składowania określono w SST D-02.00.01 pkt 2. 
Właściwości gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2.2. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 

5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
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Tabela 1. Wg PN-S-02205, rys. 4 
 

Strefa 
korpusu 

Kategoria ruchu KR 3-KR 6  

wartość minimalna 
wskaźnika zagęszczenia 

(Is) 

wartość minimalna wtórnego modułu 
odkształcenia (E2,[MPa]) 

grunty spoiste grunty niespoiste 
Górna warstwa o gr. 20 cm  1,00 120 120 
Na głębokości od 20 do 50 cm  
od powierzchni robót ziemnych 1,00 60 80 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w 
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

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 metra. 
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. 

5.4. Wykonanie odkładów 

Warunki ogólne i szczegółowe wykonania odkładów podano w SST D–02.03.01, pkt. 5.4. 

5.5. Wykonanie stopni w skarpach istniej ącego nasypu 

Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. przekroje poprzeczne), 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 metra. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. 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), 
− zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3  [metr sześcienny] wykonanego wykopu zgodnie z wymogami Dokumentacji 
Projektowej i zasadami niniejszej SST. 
W cenę jednostki obmiarowej wliczony jest wywóz gruntu lub przerzut na odkład. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
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Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− ew. 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, 
− wywóz nadmiaru urobku. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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D-02.03.01         WYKONANIE NASYPÓW  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy wykonaniu nasypów dla zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nasypów wraz z 
zagęszczeniem z gruntu przy budowie i przebudowie dróg oraz infrastruktury drogowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drogowa budowla ziemna - budowa wykonana w gruncie albo z gruntu lub inny ch materiałów, 
zapewniaj ąca stateczno ść budowli, odwodnienie i przyj ęcie obci ążeń od środków transportowych. 

1.4.2. Wysokość nasypu - różnica rz ędnej terenu i rz ędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 

1.4.3. Nasyp niski - nasyp którego wysoko ść jest mniejsza ni ż 1 m. 

1.4.4. Nasyp średni - nasyp, którego wysoko ść zawarta jest w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko ść jest wi ększa ni ż 3 m. 

1.4.6. Górna warstwa nasypu - nasyp wykonany z materiału o odpowiednim wska źniku 
wodoprzepuszczalno ści, wykonany do wysoko ści 50 cm poni żej rzędnej osi koryta gruntowego. 

1.4.7. Dolna warstwa nasypu - nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegaj ący mi ędzy nasypem 
górnym, a terenem. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dla materiałów oraz sposobu ich składowania określono w SST D-02.00.01 pkt 2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nasypów według zasad niniejszej SST są: 

2.1. Grunt z dokopu  

Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie do wykonania nasypów gruntu z dokopu. 
 
Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań: 

− uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480, 
− wskaźnik różnoziarnistości > 5, 
− wskaźnik piaskowy > 35, 
− wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę 
− wskaźnik CBR > 25 % 

 
Kwalifikacja gruntu nastąpi w oparciu o: 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-75/8931-03   Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
PN-55/B-04492    Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności 

2.2. Grunt  z wykopu  

Grunt z wykopu można stosować tylko za zgodą Inżyniera. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 
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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 
różnoziarnis-tości U≥15 

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 

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 

średnioziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniejszych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
dpowiadającym 
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 
wnoś≥10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

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

2.3. Źródła pozyskiwania materiałów 

Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ 
oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację Inżyniera. 
Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla każdego oddzielnego 
miejsca wbudowania. 

3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów wykonywane będą ręcznie i mechanicznie. 
 
Wyszczególnienie podstawowego sprzętu: 

− Spycharka gąsienicowa (różnej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odległościach 
− Koparka wieloczynnościowa 

 
Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypach: 

− walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10 – 20  cm 
− płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20 – 40  cm, 
− płyty wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 30 – 60  cm. 

Użyty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 

4.1.  

Grunt na nasypy  (pospółka) dowożony z kopalni transportowany będzie dowolnymi środkami transportu - 
samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). 

4.2.  

Grunt na nasypy z wykopu będzie transportowany taczkami, natomiast z ukopu dowolnymi środkami transportu - 
samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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. Miejsce dokopu musi być legalne i posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty 
dopuszczające eksploatacje złoża. 
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 podło ża w obr ębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
 

5.3.1.1 Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
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Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża 
nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
określona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 
 

Nasypy o wysokości Minimalna wartość Is dla: 

 
 

Dróg o ruchu do KR3 Dróg o ruchu KR3 – KR6 

do 0,2 metra 1,0 1,0 

ponad 0,2 metra do 0,5 metra 0,97 1,0 

 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasy pów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w 
punkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) 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 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. 

e) 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. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 6x10-5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U>5. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o 
grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

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, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie 
mniejszym od 8 m/dobę. 
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w p. 5.3.3.1. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż wymieniony w tab. 3. 

Wykonywanie 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 
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wykonania nasypu w obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania określone w p. 5.5. 

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 wartość tolerancji wg p. 5.3.4.3. 
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 p. 
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. 

Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

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 

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. 

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 punkcie 5.3.4.5. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 
zagęszczania podano w punkcie 3. 

Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
+2 % jej wartości (grunty niespoiste), 
+0%, -2% (grunty mało i średniospoiste), 
+2%, -4% (mieszaniny popiołowo-żużlowe) 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej z tolerancją jej wartości, to wilgotność gruntu 
należy zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej z tolerancją jej wartości, grunt należy osuszyć w 
sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób 
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.3.2 i 
6.3.3. 

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 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B” należy stosować 
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-
77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

 

 

 

 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
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Strefa nasypu poniżej konstrukcji 
nawierzchni 

Min. warto ści wsk. zag ęszczenia gruntu I S w nasypach 

Kategoria ruchu KR 3 - KR 6 Ruch mniejszy od KR 3 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 
ziemnych - 1,2 m, 

1,00 0,97 

Warstwa nasypu od powierzchni 
robót ziemnych poniżej - 1,2 m  0,97 0,95 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntu, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika 
zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, określonego zgodnie z normą PN-S-02205. Wskaźnik 
odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków: 
2,2 przy wymaganej wartości Is>1,0, 2,5 przy wymaganej wartości Is< 1,0, 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów-2,0, 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, glin piaszczystych zwięzłych)- 3,0, 
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy- 4,0, 
e) 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. 

Próbne zagęszczanie 

Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno być wykonane 
na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 metra 
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 p. 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 aparatów izotopowych. 
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 p. 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: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 

drogowej, 
c) 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 okreslony 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. 
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Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) 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 metry w gruntach przepuszczalnych, 
− nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od 
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować od dolnej strony 
wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej 
wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu. 

 
O ile 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 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej, 
należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę 
o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 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, specyfikacjach lub przez Inżyniera. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w p. 
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 JAKO ŚCI ROBÓT 

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

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z projektem i 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1.  
Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac: 
sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, 
stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4. 

6.1.2. Badanie dostaw materiałów na nasypy 

Kontynuacja badań nowych dostaw nie rzadziej niż co 500 ton. 

6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 oraz 5.3.3. 
Sprawdzenie to powinno następować co 100 m 

6.1.4. Sprawdzenie zag ęszczenia gruntów 

Laboratorium Inżyniera raz na 100 m zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej zgłoszonej do 
odbioru warstwy zgodnie z p. 5.3.4. 

6.1.5. Bieżąca kontrola Wykonawcy (W) 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium, sprawdzać na 
bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość warstwy  zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik 
zagęszczenia gruntu co 100 m dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w p. 5.3.4. 
Laboratorium Wykonawcy jest zobowiązane w celu sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi 
w projekcie, przeprowadzić co 100 m badanie wskaźnika piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby określić czy w 
miejscach w których wg projektu powinny występować grunty niewysadzinowe, nie występują grunty wątpliwe lub 
wysadzinowe. 
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6.1.6. Bieżąca kontrola In żyniera 

Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy   i Zamawiającego. 

6.2. Kontrola jako ści materiałów na nasypy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich 
dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca robót i uzgodnić z Inżynierem. 
 
Badania laboratoryjne, muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST, a 
częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ. 
 
W PZJ należy również zaproponować Inżynierowi do akceptacji wykonawcę badań laboratoryjnych jeśli Wykonawca 
robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia. 
 
Jeśli Inżynier uzna to za konieczne, może niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, prowadzić na 
swój koszt własne dodatkowe badania materiałów. 
 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości części dostawy, nie należy jej wbudowywać, umieścić na 
oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w PZJ.  
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w PZJ. 
 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością 
określoną w PZJ. 
 
Minimalny zakres badań dla materiałów na nasypy oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez Inżyniera 
przedstawia się następująco: 

− badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności nie 
rzadziej niż co 500 ton.  

Badanie na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymaganie dotyczące obmiaru podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3 [metr sześcienny] wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej 
i pomiarów w terenie,. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robot należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową wykonanego nasypu należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
obmiarem robót, oceną jakości materiałów i jakości wykonania robót. 
 
Cena wykonania m3 robót obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− przeprowadzenie kwalifikacji gruntu na nasypy i ewentualnego doziarniania, 
− wykonanie nasypu warstwami, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu, 
− formowanie nasypu do wymaganego profilu, 
− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-S-02205:1998              Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06050:1999              Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne   
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-75/8931-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziarnienia i 
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porowatości. 
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne i zarządzenia GDDP w tym głównie "Technologia robót drogowych na lata 1987 - 1990" wraz z 
późniejszymi uzupełnieniami. 
 
Program Zapewnienia Jakości 
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D-03.02.01     KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.1. Zakres stosowania SST 

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

1.2.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1., związanych z:  
 

− wykonanie harmonogramu robót na wykonanie kanalizacji deszczowej,  
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
− wytyczenie trasy kanalizacji i obsługa geodezyjna inwestycji, 
− wykonanie wykopów kontrolnych, 
− wykonanie wykopów wąsko przestrzennych umocnionych, 
− dowóz nadmiaru ziemi na wysypisko, 
− ułożenie kanałów z rur PP-B SN8 DN/OD200, DN/OD300, DN/OD400 mm, Dn/OD500, DN/OD630 mm i 

DN/ID800 mm z wewnętrzną ścianką gładką a zewnętrzną korygowaną (karbowaną), 
− Montaż studni kanalizacyjnych z elementów betonowych Dn1000 i Dn1200 mm oraz Dn1500 mm 

kompletnych, 
− Montaż wpustów ściekowych z elementów betonowych Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m kompletnych, 
− Montaż urządzeń podczyszczających – osadników, 
− Montaż i wykonanie wylotów kanałów wg KPED i dokumentacji projektowej, 
− Montaż rur drenarskich PVC-U klasy S litcyh Dz 110 mm o perforacji 220 stopni na obwodzie, 
− Montaż studzienek drenarskich tworzywowych DN400 mm z osadnikiem, 
− Montaż klap zwrotnych na wylotach drenarskich DN100, 
− Montaż rur pełnych PVC-U klasy S litych Dz 160 mm, 
− Likwidacja istniejących kanałów, wpustów sciekowych, 
− wykonanie prób szczelności, 
− wykonanie podsypki pod kanały, studnie, wpusty, urządzenia, wyloty, 
− wykonanie obsypki rur, studni, wpustów, urządzeń, wylotów, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem. 

 
Niniejsza SST dotyczy robót związanych z odprowadzeniem wód opadowych z rowu drogowego do cieku w rejonie 
obiektu M1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

1.3.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

1.3.2. Kanał – budowla liniowa stanowiąca podziemny, szczelny element o zamkniętym przekroju poprzecznym, 
służącym do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków – wg PN-S-02204. 

1.3.3. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych. 

1.3.4. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu ściekowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.3.5. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.3.6. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
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1.3.7. Studzienka poł ączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wykonywania dotycz ące materiałów 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. 
Każdy materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną, stwierdzającą zgodność jego wykonania z odpowiednimi 
normami:PN-68/H-74101. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, elementy studni, wpustów, wylotów, osadnika, itp. należy dostarczyć na budowę ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce 
budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy 
przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać 
badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Kanały, przykanaliki i elementy studni itp. należy składować na gruncie, którego powierzchnia jest płaska i wolna od 
kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu rury uległy 
zniszczeniu, nie należy ich stosować. Tam, gdzie powierzchnia jest nierówna, należy zastosować drewniane 
kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną. Elementy przykryć studni włazy powinno się 
przechowywać pod wiatą. 

2.4. Podsypka i obsypka 

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód sieci wodociągowej i jego obsypki może być użyty piasek 
zwykły o wskaźniku różnoziarnistości U≥3, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych jego cech. 

 

Obiekt 

Tereny zielone  
(pobocza) 

Chodniki  
(ciągi pieszo-rowerowe) 

Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 
Przewody A 

20 cm 
 

0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,03 

Przewody 
o gł. 
góry 
obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz.  
terenu 

      0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,0 

A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 

 

2.5. Zasypka 

Rodzaj materiału użytego do wykonania zasypki jest uzależniony od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych w 
terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla 
pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub mieszankę o wskaźniku różnoziarnistości U > 3. W wypadku braku 
możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrów podanych w p. 2.4 grunt należy 
doziarnić, ulepszyć lub wymienić do uzyskania zagęszczenia do w/w parametrów. 

2.6. Kanalizacja deszczowa 

2.6.1. Kanały  

Projektowane kanały deszczowe należy wykonać z rur PP-B SN8 o średnicy DN/OD200, DN/OD300, DN/OD400, 
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DN/OD500 i DN/OD630 mm oraz DN/ID800 mm, z wewnętrzną ścianką gładką a zewnętrzną korugowaną 
(karbowaną). Rury powinny być łączone przez kształtki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierścienie 
uszczelniające wstawiane w ostatnim wgłębieniu pomiędzy karbami.  

 

2.6.2. Materiały stosowane do wykonania wpustów ściekowych 

Studnie dla wpustów ulicznych zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy Dn 500 mm, 
z osadnikiem o wysokości 1,0 m. Umiejscowienie wpustów ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.  

Przewiduje się zastosowanie wpustów ulicznych kołnierzowych z rusztem uchylnym, klasy D 400 kN. 

2.6.3. Materiały stosowane do wykonania studni kana lizacyjnych  

Na projektowanych kanałach należy zastosować studnie włazowe z elementów betonowych o średnicy Dn 1000, Dn 
1200 i Dn 1500 mm. Każdą studnię należy wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się 
obciążeń powierzchniowych na kanalizację deszczową. Ponadto każda studnia wyposażona zostanie w żeliwny właz 
typu D-400. Studnie za urządzeniami podczyszczającymi (osadnikami) wykonać jako kontrolno – pomiarowe z 
osadnikiem 0.5 m. 

2.6.4. Materiały stosowane do wykonania urz ądzeń podczyszczaj ących - osadników  

Na wylotach projektowanych kanałów zaprojektowano urządzenia podczyszczające wody opadowe w postaci 
osadników: S8000 (kanał A), S12000 (kanał B), S5000 ( kanał C), S6000 (kanał D). 

Osadniki należy nadbudować do rzędnej terenu projektowanego zgodnie z profilami podłużnymi. Podłączenie 
projektowanych kanałów do osadników w razie potrzeby wykonać za pomocą odpowiednich kształtek np. redukcji, 
zgodnie z zaleceniami Producenta urządzeń. 

 

nr wylotu  osadnik 

Parametry 
osadnika/pojemno ść 

[l] 

Wysoko ść części 
osadczej [mm] 

Średnica 
osadnika Dw 

[mm] 
1 S8000 8000 1785 2500 

2 S12000 12000 1290 5360/2360 

3 S5000 5000 1740 2000 
4 S6000 6000 2070 2000 

 

Zbiornik osadnika musi być wykonany ze zbrojonego stalą betonu klasy min. C35/45 oraz stanowić konstrukcję 
monolityczną, gwarantującą szczelność urządzenia. Osadnik powinien mieć kształt stojącego walca (cylindryczny w 
orientacji pionowej) przy czym ściany boczne powinny mieć grubość nie mniejszą niż 150mm. Osadnik wyposażony 
winien być w otwór włazowy o średnicy 625 mm standardowo wyposażony we właz żeliwny w klasie D400. 

2.6.5. Materiały stosowane do wykonania wylotów  

Wyloty projektowanych kanałów do istniejących odbiorników wykonać w oparciu o KPED 02.16 oraz rysunki 
szczegółowe dołączone do niniejszej dokumentacji. Na wylocie nr 1 i 2 zamontować klapy zwrotne. Wloty do 
kanalizacji wykonać w oparciu o rysunek nr 9 dokumentacji projektowej. 

2.6.6. Materiały stosowane do wykonania drena żu 

Opaskę drenarską wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowaną według planu sytuacyjnego należy wykonać z rur 
drenarskich PVC-U klasy S o średnicy Dz 110 mm o perforacji na obwodzie 220 stopni. Ze względu na brak danych, 
dokładną lokalizację i podłączenie istniejących ciągów drenarskich należy wykonać w trakcie wykonywania robót 
ziemnych. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym należy wykonać studzienki drenarskie o średnicy DN 400 
mm z tworzywa sztucznego z osadnikiem 0.50 m – oznaczone na planie jako SDr1….Wysokość studzienek 
dostosować po zlokalizowaniu istniejącej sieci drenarskiej i jej głębokości ułożenia tak aby wszystkie istniejące sączki 
zostały wpięte w projektowany drenaż. 

W studzienkach drenarskich przed wylotami do projektowanej kanalizacji deszczowej należy zamontować klapy 
zwrotne DN100 – studnie drenarskie oznaczone jako SDr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

Odcinki pomiędzy studnią kanalizacyjną a studnią drenarską wykonać z rur pełnych Dz160 mm PVC-U klasy S litych 
– lokalizacja wg planu sytuacyjnego (kolor niebieski). 

Opaskę drenarską należy włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym 
dokumentacji projektowej. 

Rury drenarskie powinny być układane na wyrównanej warstwie bez kamieni o grubości około 50 mm. Rura winna 
być obsypana materiałem o maksymalnej średnicy zastępczej Ø32 mm. Podsypkę i obsypkę należy układać 
równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować 
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odkształcenia rur. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 
ale nie mniej niż 3/4 jego średnicy, powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim 
sprzętem (warstwami do 30cm grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Zagęszczenie nie 
może być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o grubości 5cm układana 
bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Zostanie 
ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na 
jego elastyczne ułożenie. Zagęszczona podsypka górna powinna być ułożona warstwami do wysokości połowy 
przewodu. Wykonanie obsypki można rozpocząć po zakończeniu układania i zagęszczania podsypki górnej. Zasypkę 
należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości 
dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw nie 
powinna przekraczać 15cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest 
układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu 
należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. Po 
osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę 
zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wykonywania dotycz ące sprz ętu 

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

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w OST D-M.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”, pkt. 3. 

− koparka podsiębierna, 
− żuraw samochodowy, 
− ciągnik kołowy, 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód dostawczy 
− sprężarka spalinowa, 
− agregat prądotwórczy, 
− spycharka gąsienicowa, 
− zagęszczarka wibracyjna, 
− drobny sprzęt montażowy, 
− sprzęt ręczny. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wykonywania dotycz ące transportu 

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

4.2.  

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka 
transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

4.3.  

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych 
producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.  
Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  

4.4.  

Do transportu materiału mogą być użyte samochody skrzyniowe lub inne środki transportowe wymienione w pkt. 3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

5.2. Organizacja Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową kanalizacji 
deszczowej. 

5.3. Trasowanie 

Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji deszczowej. Dopuszczalne są 
odchyłki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości 
gruntowych. 
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5.4. Wykopy pod kanały 

Przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop należy rozpocząć od najniższego 
punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Ściany wykopu należy zabezpieczyć za pomocą wyprasek stalowych, przy głębokościach znacznych 
wykopy zabezpieczyć za pomocą grodzic stalowych. W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym wykopu nie 
zinwentaryzowanych przewodów lub innych urządzeń podziemnych, należy je zabezpieczyć według wymagań 
użytkowników tych urządzeń. 

 

5.5. 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. 

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. Struktura gruntu dna wykopu gazociągu nie powinna być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i na 
odcinkach dłuższych niż 3 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. 

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanału powinna być ułożona warstwa wyrównawcza 
grubości 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierającej grud, kamieni i gnijących resztek roślinnych. 

5.6. Przygotowanie podło ża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 
MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. 

W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką 
piasku grubości od 15 do 20 cm. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z 
piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną 
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego 
podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

5.7. Roboty monta żowe  

Na gotowym podłożu z piasku ułożyć rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacją Projektową. Złącza rur 
wykonać zgodnie z instrukcją Producenta, używając materiałów i technologii podanych przez Producenta.  

5.8. Obsypka kanału 

Obsypkę rury należy wykonać piaskiem gr 20 cm, obsypkę należy zagęścić do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej 
próby Proctora.  

5.9. Zasypka wykopu  

Zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym i jej górną powierzchnię ukształtować ze spadkami poprzecznymi w 
kierunku do środka wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zasypkę wykonać gruntem rodzimym z ubijaniem warstwami co 30 cm. 
Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi badania gruntu proponowanego 
do tego celu. 
Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki należy demontować umocnienie ścian wykopu. 
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Zagęszczanie zasypki można przeprowadzić jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotności optymalnej. 
Wykonanie, uformowanie i zagęszczenie wykonywanego nasypu wykonać zgodnie z SST D-02.03.01. „Wykonanie 
nasypów”. 

5.10. Zakres Robót przy wykonywaniu wpustów deszczo wych 

− wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgodnych z Dokumentacją Projektową z zachowaniem zasad 
wg ST. D.02.01.01, 

− zagęszczenie podłoża wykopu, 
− wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 20 cm, z zagęszczeniem do parametrów wg 

p.6.2, 
− montaż gotowych elementów - o średnicach studni Dn 500 mm oraz przykanalików dostarczonych przez 

producenta oraz wykonanie połączeń według instrukcji Producenta rur,  przy użyciu materiałów i technologii 
podanych przez Producenta, 

− montaż pierścienia odciążajacego oraz płyty pokrywowej, 
− montaż skrzynki wpustu deszczowego, 
− zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym z jego zagęszczeniem do parametrów wg p.6.2. 

 

5.11. Zakres Robót przy wykonywaniu studni kanaliza cyjnych  

− wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgodnych z Dokumentacją Projektową z zachowaniem zasad 
wg ST. D.02.01.01, 

− zagęszczenie podłoża wykopu, 
− wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 20cm, z zagęszczeniem do parametrów wg 

p.6.2, 
− montaż gotowych elementów - o średnicach zgodnych z Dokumentacją Projektową - dostarczonych przez 

producenta oraz wykonanie połączeń według instrukcji Producenta rur,  przy użyciu materiałów i technologii 
podanych przez Producenta, 

− zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym, z jego zagęszczeniem do parametrów wg p.6.2, 

5.12. Zakres Robót przy wykonywaniu urz ądzeń podczyszczaj ących 

Wg zaleceń Producenta. 

5.13. Zakres Robót przy wykonywaniu wylotów 

Wyloty projektowanych kanałów do istniejących odbiorników wykonać w oparciu o KPED 02.16 oraz rysunki 
szczegółowe dołączone do niniejszej dokumentacji. Na wylocie nr 1 i 2 zamontować klapy zwrotne. Wloty do 
kanalizacji wykonać w oparciu o rysunek nr 9 dokumentacji projektowej. 

5.14. Zakres Robót przy wykonywaniu drena żu 

Opaskę drenarską wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowaną według planu sytuacyjnego należy wykonać z rur 
drenarskich PVC-U klasy S o średnicy Dz 110 mm o perforacji na obwodzie 220 stopni. Ze względu na brak danych, 
dokładną lokalizację i podłączenie istniejących ciągów drenarskich należy wykonać w trakcie wykonywania robót 
ziemnych. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym należy wykonać studzienki drenarskie o średnicy DN 400 
mm z tworzywa sztucznego z osadnikiem 0.50 m – oznaczone na planie jako SDr1….Wysokość studzienek 
dostosować po zlokalizowaniu istniejącej sieci drenarskiej i jej głębokości ułożenia tak aby wszystkie istniejące sączki 
zostały wpięte w projektowany drenaż. 
W studzienkach drenarskich przed wylotami do projektowanej kanalizacji deszczowej należy zamontować klapy 
zwrotne DN100 – studnie drenarskie oznaczone jako SDr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 
Odcinki pomiędzy studnią kanalizacyjną a studnią drenarską wykonać z rur pełnych Dz160 mm PVC-U klasy S litych 
– lokalizacja wg planu sytuacyjnego (kolor niebieski). 
Opaskę drenarską należy włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym.  
Rury drenarskie powinny być układane na wyrównanej warstwie bez kamieni o grubości około 50 mm. Rura winna 
być obsypana materiałem o maksymalnej średnicy zastępczej Ø32 mm. Podsypkę i obsypkę należy układać 
równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować 
odkształcenia rur. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 
ale nie mniej niż 3/4 jego średnicy, powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim 
sprzętem (warstwami do 30cm grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Zagęszczenie nie 
może być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o grubości 5cm układana 
bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Zostanie 
ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na 
jego elastyczne ułożenie. Zagęszczona podsypka górna powinna być ułożona warstwami do wysokości połowy 
przewodu. Wykonanie obsypki można rozpocząć po zakończeniu układania i zagęszczania podsypki górnej. Zasypkę 
należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości 
dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw nie 
powinna przekraczać 15cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest 
układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu 
należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. Po 
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osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę 
zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola Jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną i wskazaniami 
podanymi w SST. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje: 

1. sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestów producentów oraz 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi i oględziny zewnętrzne. 

2. sprawdzenie zagęszczenia podłoża, podsypek i warstwy wyrównawczej – wymagania zależnie od głębokości 
badanej warstwy w stosunku do podłoża konstrukcji nawierzchni: dla studni i elementów pionowych 
− w przypadku podłoża wykopu, podsypki, obsypki i zasypki: 

 Is ≥  0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości > 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni, 
 Is ≥ 1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości do 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni. 

−  w przypadku warstwy wyrównawczej z chudego betonu Is ≥ 1,00, dla rur kanalizacyjnych i przykanalików 
 
Wskaźnika zagęszczenia badany w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z poniższą tabelą: 

 
− 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 wykonanych warstw podsypek i wyrównawczych, 
− badanie odchylenia osi przewodów kanalizacyjnych, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku przewodów kanalizacyjnych i przykanalików, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, (próba szczelności na infiltrację, eksfiltrację: czas 

próby winien wynosić 8 h), 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia  studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studni kanalizacyjnych, studni ściekowych, 
− sprawdzenie rzędnych wlotów i wylotów przyłączy do studni itd.,  
− sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociowych, 
− sprawdzenie wytrzymałości i innych wymaganych parametrów betonów, 
− sprawdzenie kompletności robót, 
− przedstawienie Inżynierowi wyników badań prefabrykatów, potwierdzające wymagania określone w punkcie 

2 niniejszej SST. 

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

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

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podsypki 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 

Obiekt 

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciągi pieszo-rowerowe) Jezdnie 
Warstwy konstrukcyjne: 

Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 

Przewody 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,03 
Przewody 
o gł. 
góry obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,00 
A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 
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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), 

− dopuszczalne różnice rzędnych w profilu ułożonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji nie 
powinny przekroczyć w każdym jego punkcie ±  1 cm 

− dopuszczalne odchylenie rzędnych wysokościowych wpustu ściekowego i pokryw studzienek w stosunku do 
wymagań Dokumentacji Projektowej: +0,0cm, -0,5cm, 

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla studni i 
przewodów ±  5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej są: 

− km [kilometr] - robót pomiarowych, 
− m [metr] – kanały kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, drenażu, 
− m [metr] – likwidacji istniejących kanałów, 
− m3 [metr sześcienny] - robót ziemnych - wykop i nasyp, 
− m2 [metr kwadratowy] - powierzchni zasypki pod rurą/ studnią, 
− kpl [komplet], szt [sztuka] - studnie kanalizacyjne, urządzenia podczyszczające, klapy zwrotne, 
− kpl [komplet], szt [sztuka] – wyloty wraz z zabezpieczeniem kratką z umocnieniem, 
− godzina - pompowanie próbne lub oczyszczające, 
− próba - badanie szczelności kanałów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Przed zasypaniem kanał winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę i naniesiony na mapy 
sytuacyjne będące w zasobach. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na 
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Roboty ulegające zakryciu: 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podsypek (płyt dennych), warstwy wyrównawczej, obsypki i zasypki, 
− wykonanie izolacji poziomej pod studniami itd., 
− wykonanie zbrojenia, 
− wykonanie robót betoniarskich. 

 
Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. Montaż studzienek deszczowych, studni kanalizacyjnych, 
osadnika, wylotów oraz ułożenie rur kanalizacyjnych, przykanalików podlega odbiorowi Robót ulegających zakryciu 
oraz końcowemu według zasad podanych w OST D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jednostkę obmiarową wykonanej kanalizacji należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestów 
producenta materiałów oraz oceny jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
 
Cena jednostkowa wykonania m3 robót ziemnych obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – sprzęt, materiały, 
− wytyczenie geodezyjne, 
− wykonanie wykopów kontrolnych, 
− wykonanie wykopów z odwiezieniem gruntu na wysypisko, 
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− umocnienie ścian wykopu wraz z ich późniejszą rozbiórką, 
− ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich 

gestorów, 
− montaż kanału, studzienek kanalizacyjnych, studzienek deszczowych, obsypka kanału i zasypanie wykopów 

wraz z jego zagęszczeniem, 
− niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne, 
− roboty odtworzeniowe trawników, zieleńców itp. związane z przebudową (przywrócenie do stanu 

pierwotnego), 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
− oczyszczenie terenu Robót. 

 
Cena jednostkowa wykonania szt studni obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – sprzęt, materiały, 
− wytyczenie geodezyjne, 
− podsypka/podbudowa wraz z jej zagęszczeniem, 
− montaż studzienek, 
− izolacja powłokowa elementów betonowych/żelbetowych, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
− oczyszczenie terenu Robót. 

 
Cena jednostkowa wykonania m kanalizacji obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – sprzęt, materiały, 
− wytyczenie geodezyjne, 
− montaż kanału, odgałęzień nasadowych,  
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
− oczyszczenie terenu Robót. 

 
Cena jednostkowa wykonania m2 podłoża pod kanały obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – sprzęt, materiały, 
− podsypka wraz z jego zagęszczeniem, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
− oczyszczenie terenu Robót. 

 
Cena jednostkowa wykonania szt wylotu obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – sprzęt, materiały, 
− wytyczenie geodezyjne, 
− wykonanie niezbędnych robót ziemnych - wykop i nasyp 
− przygotowanie podłoża pod wykonanie wylotu kanału, 
− montaż wylotów (wraz z kratką),  
− wykonanie umocnień w strefie wylotu, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
− oczyszczenie terenu Robót. 

 
Cena jednostkowa wykonania badań szczelności (próba) obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – sprzęt, materiały, 
− wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów w studzienkach, 
− napełnienie wodą badanego odcinka kanału, 
− wzrokowe badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności, 
− wykonanie pozostałych niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
− spuszczenie wody i usunięcie pokryw, 
− oczyszczenie terenu Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

PN-EN-752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-B-10735    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze. 
PN-B-10729:1999   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-01800    Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  
    Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-B-01805   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
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-H-04651   Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-H-74051/00   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74080/01   Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-ISO 8062   Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę skrawaniem. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN-197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. 
PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 
10.2. Inne dokumenty 
- Instrukcja obsługi i montażu rur z PP-B, 
- Instrukcja obsługi i montażu rur drenarskich PVC i studni drenarskich tworzywowych, 
- Instrukcja obsługi i montażu urządzeń podczyszczających – osadników, 
- Instrukcja obsługi i montażu klap zwrotnych, 
- KPED 
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D-04.01.01  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

I ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni 
jezdni i chodników. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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 dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-M-00.00.00 oraz w SST D-04.04.02 pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych 
w korpusie ziemnym. 
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.  
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 SST, 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 zag ęszczanie podło ża 

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.  
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (IS) i wtórnego modułu odkształcenia (E2). 
 

Strefa korpusu 

Chodniki i 
ścieżki 

rowerowe 
Ruch KR3 ÷ KR6 

Minimalna 
wartość IS 

Minimalna 
wartość IS 

Minimalna 
wartość E2 [MPa] 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 120 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych lub terenu 0,97 1,00 

grunty spoiste: 60 
grunty niespoiste: 

80 
 
 
Dla ścieżek rowerowych i chodników, 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 PN-S-02205. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 
Wtórny moduł odkształcenia w zależności od kategorii ruchu wynosi dla górnej powierzchni zagęszczanej warstwy 
nasypu: 

− dla KR1 i KR2 – E2 ≥ 100 MPa 
− dla KR3 do KR6 – E2 ≥ 120 MPa 

 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od ±2,0%. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 

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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

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

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie osi    w 

planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

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

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

Z uwagi na mały zakres robót konieczność i rodzaj pomiarów określi Zamawiający. 

6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 

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

6.2.3. Równo ść koryta (profilowanego podło ża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04. 
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 wysoko ściowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +0 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 ± 5 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło ża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 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 PN-S-02205 nie powinna 
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być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od ± 2,0%. 

6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło ża) 

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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanego i odebranego koryta spełniającego wymagania 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Cena wykonania m2 koryta obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− 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 podłoża pod nawierzchnię jezdni i chodnika, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta i podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem       i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podanych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i 
wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, wydanie I. 
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa. 
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D-04.02.01  WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt 
wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  

1.4. Określenia podstawowe  

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski, 
− żwir i mieszanka. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5 

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. 

  
Właściwości, jakie muszą spełniać materiały do wykonywania warstw odsączających i odcinających: 

− uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480, 
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− wskaźnik różnoziarnistości > 5, 
− wskaźnik piaskowy > 35, 
− wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę 
− wskaźnik CBR > 25 %. 

Materiały muszą spełniać wymagania PN-EN 13242+A1:2010. 

2.4. Składanie materiałów 

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 
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 dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Stosowany sprz ęt 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować równiarki i walce statyczne, a w razie potrzeby inny sprzęt 
zagęszczający, zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający 
powstawanie kolein. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podło ża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
oraz SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
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 Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości powyżej 20 cm, to 
wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze przez Inżyniera 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 warstwa odsączająca 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. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% 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 ods ączającej i odcinaj ącej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 
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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 
określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej 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 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 

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

6.3.2. Szeroko ść warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równo ść warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
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projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysoko ściowe 

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 ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubo ść warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
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 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady post ępowania 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. 
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. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m2 [metr kwadratowy] warstwy odsączającej o określonej grubości wykonanej wg zasad 
niniejszej SST, wymagań Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w OST 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 wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− 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 i zaleconych 

przez Inżyniera, 
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− utrzymanie warstwy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 933-1:2000   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metody przesiewania. 

PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Cześć 5. Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

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. 

BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931-12    Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-EN 13242+A1:2010   Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
    w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-04.03.01  OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE 
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WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i 
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i obejmują: 
- mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa, 
- mechaniczne oczyszczenie podbudowy i warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
Skropienie:  
- kationową emulsją średniorozpadową – warstw nieasfaltowych (kruszywo stabilizowane mechanicznie), 
- kationową emulsją szybkorozpadową – warstw podbudowy i wiążącej z betonu asfaltowego. 
 
Roboty objęte niniejszą SST mają zastosowanie dla drogi o kategorii ruchu KR 4, w oparciu o wymagania wg WT-3 
Emulsje Asfaltowe 2009r. oraz normę PN-EN 13808 Załącznik krajowy NA. 

1.4. Określenia podstawowe  

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
− kationowe emulsje średniorozpadowe wg PN-EN 13808 C60 B5 ZM, 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg PN-EN 13808 C60 B3 ZM, C60 BP3 ZM. 
 

Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączenia warstw nawierzchni wg 
PN-EN 13808.   

Wymagania techniczne Metoda badań wg 
normy 

Jedno-
stka 

C60 B3 ZM1) C60 BP3 ZM1) C60 B5 ZM1) 

Do złączania 
warstw asfaltów 

z asfaltów 
niemodyfiko-

wanych 

Do złączania 
wszystkich 

warstw 
asfaltowych  

Do złączania 
wszystkich 

warstw 
asfaltowych  

Indeks rozpadu2) PN-EN 13075-1 - 50÷100 (3) 50÷100 (3) 120÷180 (5) 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 58÷62 (5) 58÷62 (5) 58÷62 (5) 

Czas wypływu dla 2 mm w 
40°C 

PN-EN 12846 s 15÷45 (3) 15÷45 (3) 15÷45 (3) 

Pozostałość na sicie 0,5 
mm 

PN-EN 1429 %(m/m) < 0,2 (3) < 0,2 (3) < 0,2 (3) 
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Pozostałość na sicie 0,5 
mm po 7 dniach 
magazynowania 

 PN-EN 1429 %(m/m) TBR (1) TBR (1) TBR (1) 

Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 %(m/m) TBR (1) TBR (1) TBR (1) 

Adhezja3) – pokrycie 
powierzchni 

załącznik NA 2.2 %  ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

pN emulsji PN-EN 12850  NPD (0) NPD (0) ≥ 3,5 

Wymagania dotyczące asfaltu odzyskanego z kationowej emulsji przez odparowanie zgodnie z PN-EN 13074 

Penetracja asfaltu PN-EN 1426 0,1 mm < 100 (3) < 100 (3) < 100 (3) 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 ºC > 39 (5) > 43 (4) > 39 (5) 

Napór sprężysty w 25°C  PN-EN 13998 % NPD (0) ≥ 50 (4) NPD (0) 

1) Wymagania dotyczące emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczą emulsji poddanych na budowie rozcieńczeniu 
wodą przed wbudowaniem. 

2) Badanie na wypełniaczu mineralnym Sikaisol 

3) Badanie na kruszywie bazaltowym. 

− klasa TBR „do zadeklarowania” oznacza, że Producent może w trybie dowolnym dostarczyć informację o tej 
właściwości wraz z wyrobem 

− klasa NPD „właściwość użytkowa nie określana” oznacza, że Producent nie jest zobowiązany do określenia 
ani deklarowania tej właściwości. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Kationowe emulsje asfaltowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13808 Załącznik krajowy NA. 

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 

Skropienie lepiszczem powino być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze. Określenie 
ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać w oparciu o PN-EN 13808. Rzeczywiste zużycie emulsji 
asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku próbnym. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod 
warstwę asfaltową podaje tablica 2. 

Tablica 2. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa od 0,4  do  1,2 

2 Emulsja asfaltowa kationowa średniorozpadowa od 0,6 do 0,8  

 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych 
przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, 
betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. 
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy 
„kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych,  
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów 
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czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. 
Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie 
szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 
− sprężarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w 
urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport lepiszczy 

Emulsję na budowę należy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być podzielone przegrodami na 
komory o pojemności nie większej niż 1m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ 
emulsji. Cysterna używana do transportu emulsji nie może być używana do przewozu innych lepiszczy. 
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny być 
ustawione równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek 
ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu 
warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych 
ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po doparowaniu wody powinna być równa 
ilości założonej w pkt. 2.4. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z 
emulsji. Minimalny czas oczekiwania dla zastosowanych stężeń emulsji wynosi 2 godziny. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę 
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu 
warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej 
dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
właściwości 

Badanie 
według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość PN-EN 13808 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ści skropienia i zu życia lepiszcza 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu 
wody należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 12272. Badanie należy przeprowadzić każdorazowo przed 
rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 [metr kwadratowy] oczyszczonej powierzchni, 
- m2 [metr kwadratowy] powierzchni skropionej, przy spełnieniu wymagań ninniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Cena  1 m2 oczyszczenie i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− oznakowanie miejsca robót wraz z utrzymaniem, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− próbne skropienie w celu ustalenia zużycie emulsji, 
− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
− napełnienie skrapiarek lepiszczem, 
− podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci zgodnie z pkt.2.4, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny 

rozkład lepiszcza i kruszywa 

10.2. Inne dokumenty 

Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe, IBDiM, Warszawa 2009. 
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D-04.04.01  PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem podbudowy i warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego w ramach realizacji zadania: 
  
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie wg zasad podanych w WT-4 
2010 "Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych". 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologic zny, polegaj ący na odpowiednim zag ęszczaniu w 
optymalnej wilgotno ści kruszywa o wła ściwie dobranym uziarnieniu. 

1.1.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowan ego mechanicznie - jedna lub wi ęcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę nośną nawierzchni drogowej. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Rodzaje i wymagania dla materiałów do nawierzc hni 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie jest pospółka. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych do warstw ulepszonego podłoża wg WT-4 
2010 
 

 
Rozdz.w 
PN-EN 
13242: 
2004 
 
 
 

 
 

Właściwość 
 
 
 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w 
warstwie: 

 
Odniesienie 
do tablicy w 
PN-EN 
13242:2004 

 

ulepszonego podłoża drogi 
obciążonej ruchem 

KR3-KR6 

 
4.1-4.2 

 
Zestaw sit # 

0, 063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

 
Tabl. 1 

 
 

 
 Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

GTCNR Tabl.3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o ciągłym uziamieniu wg PN-EN 933-1 

GTFNR 
GTANR 

Tabl. 4 
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4.4 

Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-1 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości 

FINR Tabl. 5 

lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu SINR Tabl. 6 

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

CNR Tabl. 7 

 
 

4.6 
 
 

Zawartość pytów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym  *) fDeklarowana Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym *) fDeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów 
Właściwość niebadana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg 
wymagań p. 2.2 - 2.4 

 

5.2 
Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż LANR

 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na 
ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana 
 

 
5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WcmNR 
WA242****) 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998. 
rozdział 19.3 V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu 
 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu 
 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak 
drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 
 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2 SBLA Deklarowana 

 

7.3.3 Mrozoodpomość na frakcji kruszywa 8/16 wgPN-EN 1367-1 
- skały magmowe i przeobrażone: F4 
- skały osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25**) 

Tabl. 18 

Załącznik 
C 

Skład materiałowy 
deklarowany 

 

Załącznik 
C, 

podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

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 wg p. 2.2.4; 2.2.5; 
2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) 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. 
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2.3. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według WT-4 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku 1÷3. 

 

Rysunek 1. Krzywa uziarnienia dla podłoża ulepszonego 0/31,5 mm 

 

Rysunek 2. Krzywa uziarnienia dla podłoża ulepszonego 0/45 mm 

 

Rysunek 3. Krzywa uziarnienia dla podłoża ulepszonego 0/63 mm 
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. 
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podłoża wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej powinno zawierać się między krzywymi. 

2.4. Wymagania dla mieszanek do nawierzchni z krusz ywa 

Mieszanka niezwiązana do warstwy ulepszonego podłoża musi spełniać wymagania wg tablicy 2. 

Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw ulepszonego podłoża wg WT-4 2010 – 
odniesienia podane w tablicy dotyczą numeracji w WT-4 

 
**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2. 
Warstwa ulepszonego podłoża nie może być wrażliwa na mróz. Wrażliwość mieszanki na mróz należy określać na 
podstawie wskaźnika piaskowego SE. Badanie wskaźnika piaskowego SE należy przeprowadzić według normy PN-
EN 933-8 załącznik A, po wcześniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie 

 
Rozdz. w 

PN- 
EN 13285 
 
 
 

 
 

Właściwość 
 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 

 
Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 
13285 

 
 
 

ulepszonego podłoża drogi 
obciążonej ruchem 

 
 

KR3-KR6 

4.3.1 Uziamienie mieszanek 0/31,5 , 0/45, 0/63 Tabl.4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF15 Tabl. 2 

 
4.3.2 

Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR Tab. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl.4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziamienia 
wg rys. 2-8 

Tabl.5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziamienia poszczególnych 
partii-porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Brak wymagań Tablica 7 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziamienia na sitach 
kontrolnych- różnice w przesiewach 

Brak wymagań Tablica 8 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE **) co najmniej 35 - 

 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1. kategoria nie wyższa niż LA NR - 

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

deklarowana - 

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

F10 - 

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

Warstwa mrozoochronna, 
odsączająca i odcinająca: ≥ 35; 

warstwa wzmacniająca: ≥ 40 
- 

4.5 
Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po 
zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0; współczynnik filtracji k co najmniej cm/s 

≥ 0,0093 - 

 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

70-100 
 
- 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

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 

- 
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warstw przy użyciu aparatu Proctora według normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej 
uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej). 
Dla mieszanek o D ≤ 31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm formę Proctora C  
i ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 
933-8 załącznik A i wykonać badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

3.3. Rozścielenie kruszywa dla warstwy ulepszonego podłoża wykonywane będzie równiarką lub układarką 
kruszywa. Zastosowany sprzęt mechaniczny do rozścielenia materiału powinien być sprawny technicznie i zyskać 
akceptację Inżyniera. 

3.4. Zagęszczenie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego wykonane będzie walcem gładkim 
stalowym, wibracyjnym, dwuwałowym, ciężkim. Stosowane walce muszą być wyposażone w: 

- system zwilżania wałów przy użyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania się kruszywa  podczas 
klinowania, 
- wskaźniki amplitudy i częstotliwości drgań oraz siły wymuszającej (dla walców wibracyjnych),  
- balast umożliwiający zmianę obciążenia jeśli to było przewidziane przez producenta sprzętu. 

3.5. Profilowanie powinno być wykonywane ciężkim szablonem lub równiarką. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch 
pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i 
tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego ułożona będzie na wcześniej przygotowanej warstwie 
podłoża lub bezpośrednio na nasypie. 

5.2.1. Przygotowanie podło ża 

Przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa należy niżej wykonaną warstwę oczyścić zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną. 

5.2.2. Dowóz zakupionego kruszywa na miejsce wbudow ania 

Kruszywo przeznaczone na warstwę ulepszonego podłoża powinno odpowiadać wymaganiom SST. Źródło 
pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie warstwy powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Dowóz na 
miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowawczym.  
Dopuszcza się zakup gotowej mieszanki z kruszywa spełniającej wymagania SST. 
Za opracowanie receptury na warstwę ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 
 

5.2.3. Rozścielenie warstwy kruszywa 

Rozścielenia materiału w warstwie ulepszonego podłoża odbędzie się mechanicznie przy użyciu równiarki lub 
układarki kruszywa. Warstwa ulepszonego podłoża powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
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cząstek podłoża do warstw wyżej leżących.  
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 ulepszonego podłoża powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

5.2.4. Zagęszczenie roz ścielonej warstwy kruszywa 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym, ciężkim. Wałowanie należy 
wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca w zależności od szerokości 
zagęszczanego pasa roboczego, grubości wałowanej warstwy, 

- zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,  
- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, manewry walca 

należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i 4-6 km/h w dalszej fazie 

wałowania, 
- wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej 
krawędzi ku górze, 
- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 2% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 1% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy ulepszonego podłoża wg PN-S-06102 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności warstwy podłoża wg tablicy 3: 

 
Tablica 3  

 
Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 
Przy zagęszczaniu Is ≥ 1,00 Przy zagęszczaniu Is ≥ 1,03 

Podbudowa pomocn icza 
i ulepszone podło że 60 120 

Podbudowa zasadnicza 80 120 

5.3. Utrzymanie warstwy kruszywa  

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

5.4. Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to 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 warstwy ulepszonego podłoża. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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 
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wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie warstwy ulepszonego podłoża z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy wg BN-77/8931-12 10 próbek na 10000 m2 

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 (metoda II), z tolerancją ±2%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy ulepszonego podłoża 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie warstwy ulepszonego podłoża należy sprawdzać według BN-8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg Instrukcji Badań podłoż Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – 
załącznik 2, GDDP1998, nie rzadziej niż jak w tab. 3 Lp. 8, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie warstwy ulepszonego podłoża 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. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

 
Wartości modułów powinny być zgodne z podanymi w punkcie 6.4.8. tablica 6. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych warstwy ulepszonego podło ża  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy ulepszonego podłoża podano w 
tablicy 5. 

 

 

 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
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Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy  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 warstwy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

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

6.4.2. Szerokość warstwy ulepszonego podłoża 

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

6.4.3. Równość warstwy ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne warstwy ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności warstwy ulepszonego podłoża nie mogą przekraczać  ± 10 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy ulepszonego podłoża 

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

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy ulepszonego podłoża 

Oś warstwy ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 
5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy ulepszonego podłoża nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność warstwy ulepszonego podłoża 

− moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 6, 

Tablica 6. Cechy warstwy ulepszonego podłoża 

Warstwa ulepszonego podłoża 
z kruszywa o wskaźniku wnoś 

nie mniejszym niż,   % 

Wymagane cechy warstwy ulepszonego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia IS   
nie 

mniejszy niż 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,00 60 120 
80 1,00 80 140 

120 1,03 100 180 

Badanie należy przeprowadzić wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” cz.2 
(1998). 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy ule pszonego podło ża 
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6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy ulepszonego podłoża 

Wszystkie powierzchnie warstwy ulepszonego podłoża, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość warstwy ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć warstwę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy 
ulepszonego podłoża. 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 warstwy ulepszonego podłoża 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6.  
Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową wykonanej warstwy ulepszonego podłoża należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.2. Podstawa płatno ści 

Cena wykonania m2 warstwy ulepszonego podłoża obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę (wyrównanie) podłoża, 
− zakup składników, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą lub zakup gotowej mieszanki, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża w czasie robót, 
− pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
− uporządkowanie terenu robót. 

10. przepisy zwi ązane 
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10.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw.  
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Min istra Infrastruktury) 

WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010, Warszawa 2010 

10.3. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych cz.2 
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D-04.04.02a  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO    

  STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (KR 2) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji 
zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy 
podbudowy zasadniczej grubości 15 cm i 25 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 
Warstwy podbudowy wykonać należy dla kategorii ruchu KR 2 zgodnie z zasadami podanymi w WT-4 2010 
"Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych". 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Wymaganiami Technicznymi WT-4 oraz z definicjami 
podanymi w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Rodzaje i wymagania dla materiałów do nawierzc hni 

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego należy stosować kruszywo uzyskane z 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawartość zieren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych wg PN-EN 933-5 powinna być 
kategorii nie niższej niż C50/10. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy wg WT-4 2010 
 

 
Rozdz.w 
PN-EN 
13242: 
2004 
 
 
 

 
 

Właściwość 
 
 
 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w 
warstwie: 

 
Odniesienie 
do tablicy w 
PN-EN 
13242:2004 

 

podbudowy zasadniczej nawierzchni 
drogi obciążonej ruchem 

KR1-KR2 

 
4.1-4.2 

 
Zestaw sit # 

0, 063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

 
Tabl. 1 

 
 

 
 Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, GF80, 
GA75 Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

GTC20/15 Tabl.3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o ciągłym uziamieniu wg PN-EN 933-1 

GTF10, 
GTA20 

Tabl. 4 

 
 

4.4 

Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-1 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości 

FI50 Tabl. 5 

lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu SI55 Tabl. 6 

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

C90/3 Tabl. 7 

 
 

4.6 
 
 

Zawartość pytów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym  *) fDeklarowana Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym *) fDeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów 
Właściwość niebadana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg 
wymagań p. 2.2 - 2.4 

 

5.2 
Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż LA40 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na 
ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana 
 

 
5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WcmNR 
WA242****) 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998. 
rozdział 19.3 V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu 
 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu 
 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów  

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak 
drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 
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7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2 

SBLA 
 

7.3.3 Mrozoodpomość na frakcji kruszywa 8/16 wgPN-EN 1367-1 
- skały magmowe i przeobrażone: F4 
- skały osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25**) 

Tabl. 18 

Załącznik 
C 

Skład materiałowy 
deklarowany 

 

Załącznik 
C, 

podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

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 wg p. 2.2.4; 2.2.5; 
2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) 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. 

2.3. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według WT-4 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Krzywa uziarnienia dla podbudowy zasadniczej 0/31,5 mm 

 
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. 
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
powinno zawierać się między krzywymi. 

2.4. Wymagania dla mieszanek do nawierzchni z krusz ywa 

Mieszanka niezwiązana do podbudowy musi spełniać wymagania wg tablicy 2. 
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Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy wg WT-4 2010 – odniesienia podane 
w tablicy dotyczą numeracji w WT-4 

 
**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2. 
 
Podbudowa nie może być wrażliwa na mróz. Wrażliwość mieszanki na mróz należy określać na podstawie wskaźnika 
piaskowego SE. Badanie wskaźnika piaskowego SE należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 załącznik A, 

 
Rozdz. w 

PN- 
EN 13285 
 
 
 

 
 

Właściwość 
 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 

 
Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 
13285 

 
 
 

podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi obciążonej 

ruchem 
  

 
KR1-KR2 

4.3.1 Uziamienie mieszanek 0/31,5 Tabl.4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 Tabl. 2 

 
4.3.2 

Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR Tab. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl.4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziamienia 
wg rys. 12-14 

Tabl.5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziamienia poszczególnych 
partii-porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Wg tab. 4 Tablica 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziamienia na sitach 
kontrolnych- różnice w przesiewach 

Wg tab. 5 Tablica 8 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE **) co najmniej 45 - 

 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1. kategoria nie wyższa niż LA 35 - 

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

deklarowana - 

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

F4 - 

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

≥ 80 - 

4.5 
Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po 
zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0; współczynnik filtracji k co najmniej cm/s 

Brak wymagań - 

 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 
 
- 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

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 

- 
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po wcześniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy użyciu aparatu 
Proctora według normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas 
standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej). 
Dla mieszanek o D ≤ 31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm formę Proctora C  
i ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 
933-8 załącznik A i wykonać badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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: 
c) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
d) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

3.3. Rozścielenie kruszywa dla warstwy podbudowy wykonywane będzie równiarką lub układarką kruszywa. 
Zastosowany sprzęt mechaniczny do rozścielenia materiału powinien być sprawny technicznie i zyskać akceptację 
Inżyniera. 

3.4. Zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego wykonane będzie walcem gładkim stalowym, wibracyjnym, 
dwuwałowym, ciężkim. Stosowane walce muszą być wyposażone w: 

- system zwilżania wałów przy użyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania się kruszywa  podczas 
klinowania, 
- wskaźniki amplitudy i częstotliwości drgań oraz siły wymuszającej (dla walców wibracyjnych),  
- balast umożliwiający zmianę obciążenia jeśli to było przewidziane przez producenta sprzętu. 

3.5. Profilowanie powinno być wykonywane ciężkim szablonem lub równiarką. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch 
pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i 
tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej przygotowanej warstwie ulepszonego 
cementem podłoża lub bezpośrednio na nasypie. 

5.2.1. Przygotowanie podło ża 

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa należy niżej wykonaną warstwę oczyścić zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną. 

5.2.2. Dowóz zakupionego kruszywa na miejsce wbudow ania 

Kruszywo przeznaczone na podbudowę powinno odpowiadać wymaganiom SST. Źródło pozyskania (zakupu) 
materiałów na wykonanie podbudowy powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Dowóz na miejsce wbudowania 
odbędzie się transportem samowyładowawczym.  
Dopuszcza się zakup gotowej mieszanki z kruszywa spełniającej wymagania SST. 
Za opracowanie receptury na podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 

5.2.3. Rozścielenie warstwy kruszywa łamanego 

Rozścielenia materiału w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie przy użyciu równiarki lub układarki 
kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw 
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wyżej leżących.  
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.  

5.2.4. Zagęszczenie roz ścielonej warstwy podbudowy z kruszywa 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym, ciężkim. Wałowanie należy 
wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca w zależności od szerokości 
zagęszczanego pasa roboczego, grubości wałowanej warstwy, 

- zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,  
- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, manewry walca 

należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i 4-6 km/h w dalszej fazie 

wałowania, 
- wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej 
krawędzi ku górze, 
- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 2% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 1% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg PN-S-06102 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 3: 

 
Tablica 3  

 
Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 
Przy zagęszczaniu Is ≥ 1,00 Przy zagęszczaniu Is ≥ 1,03 

Podbudowa pomocnicza 60 120 

Podbudowa zasadnicza 80 120 

5.3. Utrzymanie podbudowy  

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

5.4. Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to 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 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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 SST. 

6.3. Badania w czasie robót 
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6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy wg BN-77/8931-12 10 próbek na 10000 m2 

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 (metoda II), z tolerancją ±2%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg Instrukcji Badań podłoż Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP1998, nie 
rzadziej niż jak w tab. 3 Lp. 8, 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 

 
Wartości modułów powinny być zgodne z podanymi w punkcie 6.4.8. tablica 6. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
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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  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) 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.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
 -  ± 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 -  ± 10 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 

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: 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%, 
- dla podbudowy zasadniczej ±10%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 6, 

Tablica 6. Cechy podbudowy  

Podbudowa 
z kruszywa o wskaźniku wnoś 

nie mniejszym niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia IS   
nie 

mniejszy niż 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,00 60 120 
80 1,00 80 140 

120 1,03 100 180 

Badanie należy przeprowadzić wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” cz.2 
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(1998). 

6.5. Zasady post ępowania 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 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 
określonej w Dokumentacji Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6.  
Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.2. Podstawa płatno ści 

Cena wykonania m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę (wyrównanie) podłoża, 
− zakup składników, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą lub zakup gotowej mieszanki, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
− pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
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− uporządkowanie terenu robót. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw.  
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Min istra Infrastruktury) 

WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010, Warszawa 2010 

10.3. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych cz.2 
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D-04.04.02b  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO    

  STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (KR 4) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji 
zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy 
podbudowy zasadniczej grubości 22 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 
Warstwy podbudowy wykonać należy dla kategorii ruchu KR 4 zgodnie z zasadami podanymi w WT-4 2010 
"Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych". 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Wymaganiami Technicznymi WT-4 oraz z definicjami 
podanymi w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Rodzaje i wymagania dla materiałów do nawierzc hni 

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego należy stosować kruszywo uzyskane z 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawartość zieren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych wg PN-EN 933-5 powinna być 
kategorii nie niższej niż C50/10. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy wg WT-4 2010 
 

 
Rozdz.w 
PN-EN 
13242: 
2004 
 
 
 

 
 

Właściwość 
 
 
 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w 
warstwie: 

 
Odniesienie 
do tablicy w 
PN-EN 
13242:2004 

 

podbudowy zasadniczej nawierzchni 
drogi obciążonej ruchem 

KR3-KR6 

 
4.1-4.2 

 
Zestaw sit # 

0, 063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

 
Tabl. 1 

 
 

 
 Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

GTC20/15 Tabl.3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o ciągłym uziamieniu wg PN-EN 933-1 

GTF10, 
GTA20 

Tabl. 4 

 
 

4.4 

Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-1 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości 

FI50 Tabl. 5 

lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu SI55 Tabl. 6 

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

C90/3 Tabl. 7 

 
 

4.6 
 
 

Zawartość pytów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym  *) fDeklarowana Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym *) fDeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów 
Właściwość niebadana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg 
wymagań p. 2.2 - 2.4 

 

5.2 
Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż LA40

***) Tabl. 9 

5.3 
Odporność na 
ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana 
 

 
5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WcmNR 
WA242****) 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998. 
rozdział 19.3 V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu 
 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu 
 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak 
drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 
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7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2 

SBLA 
 

7.3.3 Mrozoodpomość na frakcji kruszywa 8/16 wgPN-EN 1367-1 
- skały magmowe i przeobrażone: F4 
- skały osadowe: F10 

- kruszywa z recyklingu: F10 (F25**) 
Tabl. 18 

Załącznik 
C 

Skład materiałowy 
deklarowany 

 

Załącznik 
C, 

podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

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 wg p. 2.2.4; 2.2.5; 
2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) 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. 

2.3. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według WT-4 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Krzywa uziarnienia dla podbudowy zasadniczej 0/31,5 mm 

 
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. 
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
powinno zawierać się między krzywymi. 

2.4. Wymagania dla mieszanek do nawierzchni z krusz ywa 

Mieszanka niezwiązana do podbudowy musi spełniać wymagania wg tablicy 2. 
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Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy wg WT-4 2010 – odniesienia podane 
w tablicy dotyczą numeracji w WT-4 

 
**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2. 
 
Podbudowa nie może być wrażliwa na mróz. Wrażliwość mieszanki na mróz należy określać na podstawie wskaźnika 
piaskowego SE. Badanie wskaźnika piaskowego SE należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 załącznik A, 

 
Rozdz. w 

PN- 
EN 13285 
 
 
 

 
 

Właściwość 
 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 

 
Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 
13285 

 
 
 

podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi obciążonej 

ruchem 
  

 
KR3-KR6 

4.3.1 Uziamienie mieszanek 0/31,5 Tabl.4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 Tabl. 2 

 
4.3.2 

Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR Tab. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl.4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziamienia 
wg rys. 12-14 

Tabl.5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziamienia poszczególnych 
partii-porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Wg tab. 4 Tablica 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziamienia na sitach 
kontrolnych- różnice w przesiewach 

Wg tab. 5 Tablica 8 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE **) co najmniej 45 - 

 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1. kategoria nie wyższa niż LA 35 - 

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

deklarowana - 

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

F4 - 

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

≥ 80 - 

4.5 
Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po 
zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0; współczynnik filtracji k co najmniej cm/s 

Brak wymagań - 

 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 
 
- 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

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 

- 
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po wcześniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy użyciu aparatu 
Proctora według normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas 
standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej). 
Dla mieszanek o D ≤ 31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm formę Proctora C  
i ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 
933-8 załącznik A i wykonać badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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: 
e) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
f) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

3.3. Rozścielenie kruszywa dla warstwy podbudowy wykonywane będzie równiarką lub układarką kruszywa. 
Zastosowany sprzęt mechaniczny do rozścielenia materiału powinien być sprawny technicznie i zyskać akceptację 
Inżyniera. 

3.4. Zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego wykonane będzie walcem gładkim stalowym, wibracyjnym, 
dwuwałowym, ciężkim. Stosowane walce muszą być wyposażone w: 

- system zwilżania wałów przy użyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania się kruszywa  podczas 
klinowania, 
- wskaźniki amplitudy i częstotliwości drgań oraz siły wymuszającej (dla walców wibracyjnych),  
- balast umożliwiający zmianę obciążenia jeśli to było przewidziane przez producenta sprzętu. 

3.5. Profilowanie powinno być wykonywane ciężkim szablonem lub równiarką. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch 
pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i 
tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej przygotowanej warstwie ulepszonego 
cementem podłoża lub bezpośrednio na nasypie. 

5.2.1. Przygotowanie podło ża 

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa należy niżej wykonaną warstwę oczyścić zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną. 

5.2.2. Dowóz zakupionego kruszywa na miejsce wbudow ania 

Kruszywo przeznaczone na podbudowę powinno odpowiadać wymaganiom SST. Źródło pozyskania (zakupu) 
materiałów na wykonanie podbudowy powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Dowóz na miejsce wbudowania 
odbędzie się transportem samowyładowawczym.  
Dopuszcza się zakup gotowej mieszanki z kruszywa spełniającej wymagania SST. 
Za opracowanie receptury na podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 

5.2.3. Rozścielenie warstwy kruszywa łamanego 

Rozścielenia materiału w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie przy użyciu równiarki lub układarki 
kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw 
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wyżej leżących.  
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.  

5.2.4. Zagęszczenie roz ścielonej warstwy podbudowy z kruszywa 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym, ciężkim. Wałowanie należy 
wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca w zależności od szerokości 
zagęszczanego pasa roboczego, grubości wałowanej warstwy, 

- zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,  
- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, manewry walca 

należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i 4-6 km/h w dalszej fazie 

wałowania, 
- wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej 
krawędzi ku górze, 
- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 2% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 1% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg PN-S-06102 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 3: 

 
Tablica 3  

 
Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 
Przy zagęszczaniu Is ≥ 1,00 Przy zagęszczaniu Is ≥ 1,03 

Podbudowa pomocnicza 60 120 

Podbudowa zasadnicza 80 120 

5.3. Utrzymanie podbudowy  

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

5.4. Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to 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 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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 SST. 

6.3. Badania w czasie robót 
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6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy wg BN-77/8931-12 10 próbek na 10000 m2 

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 (metoda II), z tolerancją ±2%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg Instrukcji Badań podłoż Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP1998, nie 
rzadziej niż jak w tab. 3 Lp. 8, 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 

 
Wartości modułów powinny być zgodne z podanymi w punkcie 6.4.8. tablica 6. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
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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  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) 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.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
 -  ± 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 -  ± 10 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 

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: 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%, 
- dla podbudowy zasadniczej ±10%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 6, 

Tablica 6. Cechy podbudowy  

Podbudowa 
z kruszywa o wskaźniku wnoś 

nie mniejszym niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia IS   
nie 

mniejszy niż 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,00 60 120 
80 1,00 80 140 

120 1,03 100 180 

Badanie należy przeprowadzić wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” cz.2 
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(1998). 

6.5. Zasady post ępowania 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 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 
określonej w Dokumentacji Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6.  
Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.2. Podstawa płatno ści 

Cena wykonania m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę (wyrównanie) podłoża, 
− zakup składników, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą lub zakup gotowej mieszanki, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
− pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
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− uporządkowanie terenu robót. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw.  
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Min istra Infrastruktury) 

WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010, Warszawa 2010 

10.3. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych cz.2 
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D-04.05.01a PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁO ŻE Z GRUNTU LUB  

KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (KR 2) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu podbudowy pomocniczej z 
kruszywa stabilizowanego cementem i obejmują wykonanie podbudowy grubości 15 cm, spełniającej wymagania 
klasy C5/6 wraz z pielęgnacją warstwy piaskiem z polewaniem wodą. 
Warstwy podbudowy wykonać należy dla kategorii ruchu KR 2 zgodnie z zasadami podanymi w WT-5 2010 
"Mieszanki związane spiwem hydraulicznym do dróg krajowych". 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -  warstwa zag ęszczonej mieszanki cementowo - 
gruntowej, która po stwardnieniu stanowi no śną część nawierzchni drogowej, zaprojektowana 
i wykonana zgodnie z PN-S-96012:1997. 

1.4.2. Stabilizacja gruntu cementem - proces technol ogiczny polegaj ący na zmieszaniu spulchnionego 
gruntu z optymaln ą ilo ścią cementu i wody z wyrównaniem i zag ęszczeniem wytworzonej mieszanki. 

1.4.3. Ulepszone podło że - wierzchnia warstwa podło ża gruntowego le żąca bezpo średnio pod 
nawierzchni ą, ulepszona w celu umo żliwienia przej ęcia ruchu budowlanego i wła ściwego wykonania 
nawierzchni, stosowana wówczas gdy podło że gruntowe ma mał ą nośność. 

Pozostałe okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami oraz OST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania (jakość zastosowanych materiałów) oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem według zasad niniejszej SST są: 

2.2. Kruszywa 

Należy stosować kruszywa naturalne lub doziarniane wg następujących norm: 
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole i opis gruntów”, 
PN-88/B-04481  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”, 
PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.” 
PN-EN 933-8  „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego”. 
 
Decydującym sprawdzianem przydatności kruszywa do stabilizacji są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek 
kruszywa stabilizowanego cementem. 
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek zagęszczanych metodą Proctora 
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wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona 
jest zgodnie z PN-EN 13286-41. 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy z mieszanek związanych cementem 
 

 
Rozdz.w 
PN-EN 
13242: 
2004 
 
 
 

 
 

Właściwość 
 
 
 

Deklarowane kategorie lub 
wartości w odniesieniu do 
zastosowania kruszywa do 

warstwy: 

 
Odniesienie 
do tablicy w 
PN-EN 
13242:2004 

 
związanej warstwy podbudowy 

pomocniczej 
 KR1-KR6 

 
4.1 

 
Zestaw sit # 

1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 
45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

 
Tabl. 1 

 
 

 
 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20,  GF80,  GA75 Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

 
GTCNR 

 
Tabl.3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziamieniu wg PN-EN 933-1 

GTFNR, 
GTANR 

Tabl. 4 

 
 

4.4 

Kształt kruszywa grubego- 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości  wg PN-EN 933-1*) 

 
FI Deklarowane 

 
Tabl. 5 

lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4 
*) 

 
SI DEKLAROWANE 

 
Tabl. 6 

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

 
CNR 

 
Tabl. 7 

 
 
 

4.6 
 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym  **) 

 
fDeklarowana 

 
Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym *) fDeklarowana 
 

Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  

5.2 
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-
2, kategoria nie wyższa niż 

 
LA 60 

 
Tabl. 9 

5.3 
Odporność na 
ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 

 
MDE NR 

 
Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana 
 

 
5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 
- Kruszywo kamienne AS0,2 

- Żużel kawałkowy 
wielkopiecowy: AS1,0 

 

Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 
- Kruszywo kamienne SNR 

- Żużel kawałkowy 
wielkopiecowy: S2 

 

Tabl. 13 

6.4.1 
Składniki wpływające na szybkość wiązania i twardnienia 
mieszanek związanych hydraulicznie 

 
Deklarowana 

 
 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998. 
rozdział 19.3 

 
V5 

 
Tabl. 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

 
Brak rozpadu 

 

 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p.19.2 

 
Brak rozpadu 

 

 

 
6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 
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6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak 
drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 
 

SBLA 
 

 

7.3.2 
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 Tabl. 16 

7.3.3 
Mrozoodpomość na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 
(Badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy nasiąkliwość 
kruszywa przekracza WA242) 

- skały magmowe i przeobrażone: 
F4 

- skały osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: F10 

(F25***) 

Tabl. 18 

Załącznik 
C, punkt 
C.3.4. 

Skład mineralogiczny deklarowany 
 

 

Załącznik 
C, 

podrozdzi
ał 

C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

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 

 
*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 1.2.3.1. 
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. 
Krzywa uziarnienia mieszanki dla podbudowy pomocniczej powinna zawierać się w obszarze między krzywymi 
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na poniższym rysunku. 
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2.4. Cement 

Należy stosować jeden z poniższych cementów: 

a) cement zgodny z wymaganiami normy EN 197-1 

b) cement zgodny z wymaganiami normy EN 197-4 

UWAGA: Cement zgodny z wymaganiami normy EN 197-1, typu CEM II do CEM V lub EN 197-4 może 
charakteryzować się tempem wiązania znacząco odbiegającym od tych określonych dla typu CEM I w normie EN 
197-1. Fakt ten należy wziąć pod uwagę dokonując wyboru schematów badawczych oraz kryteriów oceny 
mechanicznych właściwości użytkowych oraz właściwości świeżej mieszanki. 

2.5. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-EN-1008. 

2.6. Dodatki 

Zastosowanie wielkopiecowego mielonego żużla granulowanego jest możliwe pod warunkiem, że odpowiada on 
wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty Technicznej. Składnik ten powinien zostać uwzględniony w 
projekcie mieszanki. 

2.7. Domieszki 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 
Jeżeli w mieszance mają być zastosowane środki przyspieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić 
przy projektowaniu składu mieszanki. 

2.8. Materiały do piel ęgnacji 

Do pielęgnacji warstw wykonanych z mieszanek związanych cementem mogą być stosowane: 

- emulsja asfaltowa, 
- preparaty pielęgnacyjne posiadające Aprobatę Techniczną, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina techniczna, 
- piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Wytwórnia betonów 

Betoniarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i 
wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. 

Wydajność betoniarni musi zapewnić zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiadać pełne 
wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki.  Wytwórnia powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 
wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, pozostałe składniki ± 2%. Inżynier może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody (objętościomierz przepływowy). 

Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do zag ęszczania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem:  

− walec ogumiony średni lub ciężki o regulaminowym ciśnieniu w oponach, 
− walec gładki stalowy wibracyjny dwuwałowy, prowadzony, 
− płyta wibracyjna lekka lub ciężka. 

 
Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego możliwości i warunków 
terenowych oraz szerokości zagęszczanej warstwy podbudowy. 

3.4.  

Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonywania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem musi 
być sprawny technicznie i uzyskać akceptację Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa do betoniarni odbywać się może dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa podczas transportu. 

4.3. Transport cementu 

Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Przewiduje się transport cementu do wytwórni betonów - luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich. 

4.4. Transport mieszanki 

Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi. Samochody powinny charakteryzować się 
dużą pojemnością tj. 10 ton. 
Czas transportu mieszanki nie może przekraczać jednej godziny przy temp. poniżej +15 °C i 20 minut przy temp. 
otoczenia od 15 - 30 °C. 
Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany 
konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczęciem twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie transportu 
powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych takich jak: opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w 
konstrukcji środków transportowych należy stosować przykrycia (folia, brezent). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

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

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania gruntu stabilizo wanego cementem 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynier do zatwierdzenia. Receptura 
powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera do wbudowania i 
przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium 
wskazane przez Inżyniera (na koszt Wykonawcy). Laboratorium dokona poboru reprezentatywnych próbek ze 
składowiska w obecności Wykonawcy. 
 
Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła: 

− założenia materiałowe ujęte w PZJ, 
− wytyczne niniejszej specyfikacji, 
− WT-5 2010, 
− wyniki wykonywanych badań materiałów. 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na  ściskanie próbek (System I), zagęszczanych 
metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. 

Wytrzymałość na ściskanie powinna być wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji. 
Dopuszcza się dodatkowo określić wytrzymałości na ściskanie po 7 lub 14 dniach o wymaganiach odpowiednich 
dla wytrzymałości po 28 dniach na podstawie receptury.  

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 
ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na 
ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji. 

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej 
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95%-100% lub w wilgotnym piasku). Następnie 
należy zanurzyć je całkowicie na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom 
zamrażania i odmrażania. 

Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w tem. -23°C ±2°C przez 8 godzin i 
odmrażania w wodzie o tem. +18°C ±2°C przez 16 godzin. 

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzić na trzech próbkach i do obliczeń przyjmować 
średnią, Wynik badania różniący się od średniej o wiecej niż 20 % należy odrzucić a jako miarodajną wartość 
wytrzymałości na ściskanie należy przyjąć średnia obliczona z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1. 
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Mieszanki związane cementem winny spełniać wymagania zapisane odpowiednio w tablicach 2, 3, 4. 

  

Tablica 2. Klasa wytrzymałości  wg PN-EN 14227-1 

Kolumna 1 2 3 
Wiersz Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 

Klasa 
wytrzymałości Wytrzymałość charakterystyczna Rc 

Próbki walcowe H/D*)=2,0 Próbki walcowe H/D*)=1,0**) 
1 Brak wymagań  C0 
2 1,5 2,0 C1,5/2,0 
3 3,0 4,0 C3/4 
4 5,0 6,0 C5/6 
5 8,0 10,0 C8/10 
6 12 15 C12/15 
7 16 20 C16/20 
8 20 25 C20/25 

*) H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
**) H/D = 0,8 do 1,21 

Tablica 3. Minimalna zawartość cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar 
kruszywa, mm 

Minimalna zawartość spoiwa, % 
m/m 

> 8,0 do 31,5 3 
2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy ulepszonego podłoża wg WT-5 2010. 
 

 
Lp. 

 
Właściwość 

Wymagania  
Uwagi KR1 – KR2 

1.0 Składniki 

1.1 Cement Wg PN-EN 197-1  

1.2 Kruszywo Tablica 1.1 WT-5 
(tablica 1 n/n SST) 

 

1.3 Woda zarobowa p. 1.1.3 WT-5  

1.4 Dodatki p. 1.1.4 WT-5  

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia:  

 - mieszanka CBGM 0/31,5 mm rys. 1.1  

2.2 Minimalna zawartość cementu  wg tablicy 1.3  

2.3 Zawartość wody wg projektu Ustalenie na podstawie 
PN-EN 13286-2 

2.4 

Wytrzymałość na ściskanie 
(system I) – klasa wytrzymałości 
Rc wg tablicy 1.2. WT-5 (tablica 2 
n/n SST) 

klasa C 5/6 Badanie wg PN-EN 13286-
41 po 28 dniach pielegnacji 

2.5 Mrozoodporność ≥ 0,6 Badanie wg p. 1.2.8 

5.3. Warunki przyst ąpienia do robót 

Stabilizacja cementem może być wykonywana przy temperaturze otoczenia powyżej 5oC oraz jeżeli prognozy 
meteorologiczne nie przewidują w czasie najbliższych 7 dni temperatury poniżej 5oC i nie występują opady deszczu 
oraz gdy podłoże nie jest zamarznięte. Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, 
zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za zgodą 
Inżyniera zlecić nadzór niezależnemu laboratorium. 
Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub też będzie korzystał z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc 
w badaniach. 
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5.4. Przygotowanie podło ża 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania wzmocnienia 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 związanej cementem ma być układana w prowadnicach, to po jej wytyczeniu 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. 

5.5. Produkcja i uło żenie mieszanki zwi ązanej cementem 

5.5.1. Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.  
Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej. Służy ona do 
zaprogramowania lub nastawienia ważenia kruszywa (jednego lub dwóch) oraz cementu i wody. Skład mieszanki 
należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inżyniera. 
Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i wymaganej wilgotności 
optymalnej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. 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 składników powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w 
taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

5.5.2. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi o dużej 
pojemności, tj. minimum 10 ton. Czas od kontaktu cementu i wody do zakończenia zagęszczenia nie może 
przekroczyć  120 min.  
Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia recepty z domieszkami 
opóźniającymi początek wiązania cementu w ilości odpowiedniej do wydłużenia czasu. 

5.5.3. Warstwy o grubości powyżej 20cm należy wykonać dwiema warstwami. Wbudowywanie drugiej warstwy 
związanej cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, po minimum 7 dniach od 
daty położenia pierwszej. Zabrania się układania mieszanki w deszczu i na zamarzniętym podłożu.  
Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 
Grubość układania mieszanki powinna zapewnić otrzymanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości po 
zagęszczeniu. 
Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być wyprofilowana i dokładnie 
wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych.  
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie w sposób wykluczający ich przesuwanie pod wpływem działania 
maszyn użytych do wykonania i zagęszczenia warstwy. 
Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe 
odcięcie. 

5.6. Zagęszczanie 

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla danego przekroju 
poprzecznego. 

Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, 
zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  

Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,00, określony zgodnie z normą BN-77/8931-12.  

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia 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 wykonywanie warstwy na całej szerokości. 
Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź 
wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic, należy niezwłocznie po zagęszczeniu 
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 zagęszczenia jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
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Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich 
przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.8. Pielęgnacja wykonanej warstwy 

Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy mieszanki związanej cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 kg asfaltu na 1 m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi Aprobatę Techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
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 wyroby do pielęgnacji mogą być zastosowane po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie od jej zagęszczenia do upływu 7 
dni od zagęszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżyniera. 
Koszt napraw uszkodzeń spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne obciąża Wykonawcę. 

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy zwi ązanej cementem 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone 
podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten 
ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę 
robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 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 cementem powinna być 
przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem 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 cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed 
niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.10. Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to 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 mieszanki 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 mieszanek oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do 
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
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6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i wymaganiami 
niniejszej specyfikacji: 
 - badanie dostaw materiałów, 
 - kontynuacja badań nowych dostaw, 
 - badania jakości produkowanej mieszanki na podbudowie. 
 
Wykonawca w obecności Inżyniera wykona 1 serię (6 próbek) z każdej dziennej działki roboczej do badania 
wytrzymałości na ściskanie. 
 
Wytrzymałość próbek nasyconych wodą na ściskanie po 28 dniach musi spełniać wymagania normy PN-EN 14227-
1:2007 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki związane cementem” 
(tabela wytrzymałości w WT-5 2010). 
 
W czasie układania warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Wykonawca zobowiązany jest 
kontrolować: 

− jednorodność układanej warstwy, 
− prawidłowość cech geometrycznych (szerokość, grubość, równość podłużna i poprzeczna). 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
zaakceptowania przez Inżyniera wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, po uprzednim zapoznaniu się z nimi. 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy związanej cementem podano w tablicy 
5. 

Tablica 5. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość 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 2 600 m2 

3 Zagęszczenie warstwy   

4 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 

5 Wytrzymałość na ściskanie 

− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 

 

6 próbek 

 

400 m2 

6 Mrozoodporność przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

7 Badanie spoiwa: 

− cementu 
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 
zmianie 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu 
lub kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z 
wymaganiami podanymi w SST. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z 
tolerancją ±2%  jej wartości. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego 
zgodnie z BN-77/8931-12. 

6.3.5. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 
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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 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych 
metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41 po 
28 dniach pielęgnacji. 
Próbki, w ilości 6 sztuk, do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST. 

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 niniejszej SST. 

6.3.8. Badanie spoiwa 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w niniejszej SST  

6.3.9. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008-1. 

6.3.10. Badanie właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podł oża 

6.4.1. 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 wykonanej warstwy związanej 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 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość warstwy w 3 punktach działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 600 m2 

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

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość podbudowy i 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. 

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie powinny  przekraczać: 

− 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
± 0,5 %. 
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6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 0 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy wzmocnienia w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1cm 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy wzmocnienia podłoża 

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 Inżyniera. 
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę przez zerwanie jej 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 warstwy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 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 warstwy 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w niniejszej SST dla ulepszonego 
podłoża podbudowy pomocniczej, 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 podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m2 [metr kwadratowy] warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego 
cementem o właściwościach spełniających wymagania Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podana w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.2. Podstawa płatno ści 

Cena wykonania robót dla warstwy podbudowy wykonanej z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji; 
− prace pomiarowe i przygotowawcze 
− oznakowanie robót 
− wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury laboratoryjnej, 
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− transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
− rozłożenie z odpowiednim zagęszczeniem mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy piaskiem z polewaniem wodą, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji oraz w 

wytycznych WT-5 2010 zgodnie z rozdz. 1.3, 
− uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 

PN-EN 197-2 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN-196 Metody badania cementu 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości drobnych cząstek. 

Badania błękitem metylowym. 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 
PN-EN 13286-41 Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 

hydraulicznym. 
PN-EN 13286-50 Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 

zagęszczania na stole wibracyjnym. 
PN-EN1008-1 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10.2. Inne dokumenty 

WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 2010, Warszawa 2010 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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D-04.05.01b PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁO ŻE Z GRUNTU LUB  

KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (KR 4) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża 
oraz warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem i obejmują wykonanie: 
 

− warstwy ulepszonego podłoża grubości 25 cm, spełniającej wymagania klasy C3/4 wraz z pielęgnacją 
warstwy piaskiem z polewaniem wodą 
 

− podbudowy pomocniczej grubości 18 cm, spełniającej wymagania klasy C5/6 wraz z pielęgnacją warstwy 
piaskiem z polewaniem wodą. 

 
Warstwy podbudowy wykonać należy dla kategorii ruchu KR 4 zgodnie z zasadami podanymi w WT-5 2010 
"Mieszanki związane spiwem hydraulicznym do dróg krajowych". 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -  warstwa zag ęszczonej mieszanki cementowo - 
gruntowej, która po stwardnieniu stanowi no śną część nawierzchni drogowej, zaprojektowana 
i wykonana zgodnie z PN-S-96012:1997. 

1.4.2. Stabilizacja gruntu cementem - proces technol ogiczny polegaj ący na zmieszaniu spulchnionego 
gruntu z optymaln ą ilo ścią cementu i wody z wyrównaniem i zag ęszczeniem wytworzonej mieszanki. 

1.4.3. Ulepszone podło że - wierzchnia warstwa podło ża gruntowego le żąca bezpo średnio pod 
nawierzchni ą, ulepszona w celu umo żliwienia przej ęcia ruchu budowlanego i wła ściwego wykonania 
nawierzchni, stosowana wówczas gdy podło że gruntowe ma mał ą nośność. 

Pozostałe okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami oraz OST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania (jakość zastosowanych materiałów) oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem według zasad niniejszej SST są: 

2.2. Kruszywa 

Należy stosować kruszywa naturalne lub doziarniane wg następujących norm: 
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole i opis gruntów”, 
PN-88/B-04481  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”, 
PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
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obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.” 
PN-EN 933-8  „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego”. 
Decydującym sprawdzianem przydatności kruszywa do stabilizacji są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek 
kruszywa stabilizowanego cementem. 
 
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek zagęszczanych metodą Proctora 
wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona 
jest zgodnie z PN-EN 13286-41. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego (warstwy wzmacniającej) z 
mieszanek związanych cementem 
 

 
Rozdz.w 
PN-EN 
13242: 
2004 
 
 
 

 
 

Właściwość 
 
 
 

Deklarowane kategorie lub 
wartości w odniesieniu do 
zastosowania kruszywa do 

warstwy: 

 
Odniesienie 
do tablicy w 
PN-EN 
13242:2004 

 związanej warstwy podbudowy 
pomocniczej i podłoża 

ulepszonego 
 

KR1-KR6 
 

4.1 
 
Zestaw sit # 

1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 
45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

 
Tabl. 1 

 
 

 
 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20,  GF80,  GA75 Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

 
GTCNR 

 
Tabl.3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziamieniu wg PN-EN 933-1 

GTFNR, 
GTANR 

Tabl. 4 

 
 

4.4 

Kształt kruszywa grubego- 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości  wg PN-EN 933-1*) 

 
FI Deklarowane 

 
Tabl. 5 

lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4 
*) 

 
SI DEKLAROWANE 

 
Tabl. 6 

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

 
CNR 

 
Tabl. 7 

 
 
 

4.6 
 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym  **) 

 
fDeklarowana 

 
Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym *) fDeklarowana 
 

Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  

5.2 
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-
2, kategoria nie wyższa niż 

 
LA 60 

 
Tabl. 9 

5.3 
Odporność na 
ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 

 
MDE NR 

 
Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana 
 

 
5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 
- Kruszywo kamienne AS0,2 

- Żużel kawałkowy 
wielkopiecowy: AS1,0 

 

Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 

- Kruszywo kamienne SNR 
- Żużel kawałkowy 
wielkopiecowy: S2 

 

Tabl. 13 

6.4.1 
Składniki wpływające na szybkość wiązania i twardnienia 
mieszanek związanych hydraulicznie 

 
Deklarowana 

 
 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998. 
rozdział 19.3 

 
V5 

 
Tabl. 14 
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6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

 
Brak rozpadu 

 

 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p.19.2 

 
Brak rozpadu 

 

 

 
6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak 
drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 
 

SBLA 
 

 

7.3.2 
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 Tabl. 16 

7.3.3 
Mrozoodpomość na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 
(Badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy nasiąkliwość 
kruszywa przekracza WA242) 

- skały magmowe i przeobrażone: 
F4 

- skały osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: F10 

(F25***) 

Tabl. 18 

Załącznik 
C, punkt 
C.3.4. 

Skład mineralogiczny deklarowany 
 

 

Załącznik 
C, 

podrozdzi
ał 

C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

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 

 
*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 1.2.3.1. 
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. 
Krzywa uziarnienia mieszanki dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża powinna zawierać się w obszarze 
między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na poniższym rysunku. 
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2.4. Cement 

Należy stosować jeden z poniższych cementów: 

a) cement zgodny z wymaganiami normy EN 197-1 

b) cement zgodny z wymaganiami normy EN 197-4 

UWAGA: Cement zgodny z wymaganiami normy EN 197-1, typu CEM II do CEM V lub EN 197-4 może 
charakteryzować się tempem wiązania znacząco odbiegającym od tych określonych dla typu CEM I w normie EN 
197-1. Fakt ten należy wziąć pod uwagę dokonując wyboru schematów badawczych oraz kryteriów oceny 
mechanicznych właściwości użytkowych oraz właściwości świeżej mieszanki. 

2.5. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-EN-1008. 

2.6. Dodatki 

Zastosowanie wielkopiecowego mielonego żużla granulowanego jest możliwe pod warunkiem, że odpowiada on 
wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty Technicznej. Składnik ten powinien zostać uwzględniony w 
projekcie mieszanki. 

2.7. Domieszki 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 
Jeżeli w mieszance mają być zastosowane środki przyspieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić 
przy projektowaniu składu mieszanki. 

2.8. Materiały do piel ęgnacji 

Do pielęgnacji warstw wykonanych z mieszanek związanych cementem mogą być stosowane: 

- emulsja asfaltowa, 
- preparaty pielęgnacyjne posiadające Aprobatę Techniczną, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina techniczna, 
- piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Wytwórnia betonów 

Betoniarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i 
wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. 

Wydajność betoniarni musi zapewnić zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiadać pełne 
wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki.  Wytwórnia powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 
wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, pozostałe składniki ± 2%. Inżynier może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody (objętościomierz przepływowy). 

Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do zag ęszczania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem:  

− walec ogumiony średni lub ciężki o regulaminowym ciśnieniu w oponach, 
− walec gładki stalowy wibracyjny dwuwałowy, prowadzony, 
− płyta wibracyjna lekka lub ciężka. 

 
Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego możliwości i warunków 
terenowych oraz szerokości zagęszczanej warstwy podbudowy. 

3.4.  

Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonywania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem musi 
być sprawny technicznie i uzyskać akceptację Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa do betoniarni odbywać się może dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa podczas transportu. 

4.3. Transport cementu 

Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Przewiduje się transport cementu do wytwórni betonów - luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich. 

4.4. Transport mieszanki 

Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi. Samochody powinny charakteryzować się 
dużą pojemnością tj. 10 ton. 
Czas transportu mieszanki nie może przekraczać jednej godziny przy temp. poniżej +15 °C i 20 minut przy temp. 
otoczenia od 15 - 30 °C. 
Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany 
konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczęciem twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie transportu 
powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych takich jak: opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w 
konstrukcji środków transportowych należy stosować przykrycia (folia, brezent). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

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

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania gruntu stabilizo wanego cementem 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynier do zatwierdzenia. Receptura 
powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera do wbudowania i 
przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium 
wskazane przez Inżyniera (na koszt Wykonawcy). Laboratorium dokona poboru reprezentatywnych próbek ze 
składowiska w obecności Wykonawcy. 
 
Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła: 

− założenia materiałowe ujęte w PZJ, 
− wytyczne niniejszej specyfikacji, 
− WT-5 2010, 
− wyniki wykonywanych badań materiałów. 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na  ściskanie próbek (System I), zagęszczanych 
metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. 

Wytrzymałość na ściskanie powinna być wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji. 
Dopuszcza się dodatkowo określić wytrzymałości na ściskanie po 7 lub 14 dniach o wymaganiach odpowiednich 
dla wytrzymałości po 28 dniach na podstawie receptury.  

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 
ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na 
ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji. 

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej 
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95%-100% lub w wilgotnym piasku). Następnie 
należy zanurzyć je całkowicie na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom 
zamrażania i odmrażania. 

Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w tem. -23°C ±2°C przez 8 godzin i 
odmrażania w wodzie o tem. +18°C ±2°C przez 16 godzin. 

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzić na trzech próbkach i do obliczeń przyjmować 
średnią, Wynik badania różniący się od średniej o wiecej niż 20 % należy odrzucić a jako miarodajną wartość 
wytrzymałości na ściskanie należy przyjąć średnia obliczona z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1. 
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Mieszanki związane cementem winny spełniać wymagania zapisane odpowiednio w tablicach 2, 3, 4, 5. 

  

 

Tablica 2. Klasa wytrzymałości  wg PN-EN 14227-1 

Kolumna 1 2 3 
Wiersz Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 

Klasa 
wytrzymałości Wytrzymałość charakterystyczna Rc 

Próbki walcowe H/D*)=2,0 Próbki walcowe H/D*)=1,0**) 
1 Brak wymagań  C0 
2 1,5 2,0 C1,5/2,0 
3 3,0 4,0 C3/4 
4 5,0 6,0 C5/6 
5 8,0 10,0 C8/10 
6 12 15 C12/15 
7 16 20 C16/20 
8 20 25 C20/25 

*) H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
**) H/D = 0,8 do 1,21 

 

Tablica 3. Minimalna zawartość cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar 
kruszywa, mm 

Minimalna zawartość spoiwa, % 
m/m 

> 8,0 do 31,5 3 
2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 
 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy ulepszonego podłoża wg WT-5 2010. 
 

 
Lp. 

 
Właściwość 

Wymagania  
Uwagi KR3 – KR4 

1.0 Składniki 

1.1 Cement Wg PN-EN 197-1  

1.2 Kruszywo Tablica 1.1 WT-5 
(tablica 1 n/n SST)  

1.3 Woda zarobowa p. 1.1.3 WT-5  

1.4 Dodatki p. 1.1.4 WT-5  

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia:  

 - mieszanka CBGM 0/31,5 mm rys. 1.1  

2.2 Minimalna zawartość cementu  wg tablicy 1.3  

2.3 Zawartość wody wg projektu Ustalenie na podstawie 
PN-EN 13286-2 

2.4 

Wytrzymałość na ściskanie 
(system I) – klasa wytrzymałości 
Rc wg tablicy 1.2. WT-5 (tablica 2 
n/n SST) 

klasa C 3/4 Badanie wg PN-EN 13286-
41 po 28 dniach pielegnacji 
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Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej wg WT-5 
2010. 
 

 
Lp. 

 
Właściwość 

Wymagania  
Uwagi KR3 – KR4 

1.0 Składniki 

1.1 Cement Wg PN-EN 197-1  

1.2 Kruszywo Tablica 1.1 WT-5 
(tablica 1 n/n SST)  

1.3 Woda zarobowa p. 1.1.3 WT-5  

1.4 Dodatki p. 1.1.4 WT-5  

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia:  

 - mieszanka CBGM 0/31,5 mm rys. 1.1  

2.2 Minimalna zawartość cementu  wg tablicy 1.3  

2.3 Zawartość wody wg projektu Ustalenie na podstawie 
PN-EN 13286-2 

2.4 

Wytrzymałość na ściskanie 
(system I) – klasa wytrzymałości 
Rc wg tablicy 1.2. WT-5 (tablica 2 
n/n SST) 

klasa C 5/6 Badanie wg PN-EN 13286-
41 po 28 dniach pielegnacji 

2.5 Mrozoodporność ≥ 0,6 Badanie wg p. 1.2.8 

5.3. Warunki przyst ąpienia do robót 

Stabilizacja cementem może być wykonywana przy temperaturze otoczenia powyżej 5oC oraz jeżeli prognozy 
meteorologiczne nie przewidują w czasie najbliższych 7 dni temperatury poniżej 5oC i nie występują opady deszczu 
oraz gdy podłoże nie jest zamarznięte. Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, 
zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za zgodą 
Inżyniera zlecić nadzór niezależnemu laboratorium. 
Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub też będzie korzystał z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc 
w badaniach. 

5.4. Przygotowanie podło ża 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania wzmocnienia 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 związanej cementem ma być układana w prowadnicach, to po jej wytyczeniu 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. 

5.5. Produkcja i uło żenie mieszanki zwi ązanej cementem 

5.5.1. Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.  
Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej. Służy ona do 
zaprogramowania lub nastawienia ważenia kruszywa (jednego lub dwóch) oraz cementu i wody. Skład mieszanki 
należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inżyniera. 
Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i wymaganej wilgotności 
optymalnej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. 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. 
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W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania składników powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w 
taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

5.5.2. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi o dużej 
pojemności, tj. minimum 10 ton. Czas od kontaktu cementu i wody do zakończenia zagęszczenia nie może 
przekroczyć  120 min.  
Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia recepty z domieszkami 
opóźniającymi początek wiązania cementu w ilości odpowiedniej do wydłużenia czasu. 

5.5.3. Warstwy o grubości powyżej 20cm należy wykonać dwiema warstwami. Wbudowywanie drugiej warstwy 
związanej cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, po minimum 7 dniach od 
daty położenia pierwszej. Zabrania się układania mieszanki w deszczu i na zamarzniętym podłożu.  
Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 
Grubość układania mieszanki powinna zapewnić otrzymanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości po 
zagęszczeniu. 
Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być wyprofilowana i dokładnie 
wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych.  
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie w sposób wykluczający ich przesuwanie pod wpływem działania 
maszyn użytych do wykonania i zagęszczenia warstwy. 
Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe 
odcięcie. 

5.6. Zagęszczanie 

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla danego przekroju 
poprzecznego. 

Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, 
zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  

Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,00, określony zgodnie z normą BN-77/8931-12.  

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia 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 wykonywanie warstwy na całej szerokości. 
Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź 
wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic, należy niezwłocznie po zagęszczeniu 
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 zagęszczenia jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich 
przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.8. Pielęgnacja wykonanej warstwy 

Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy mieszanki związanej cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

f) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 kg asfaltu na 1 m2, 
g) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi Aprobatę Techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
h) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 
i) 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, 
j) 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 wyroby do pielęgnacji mogą być zastosowane po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie od jej zagęszczenia do upływu 7 
dni od zagęszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżyniera. 
Koszt napraw uszkodzeń spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne obciąża Wykonawcę. 
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5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy zwi ązanej cementem 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone 
podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten 
ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę 
robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 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 cementem powinna być 
przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem 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 cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed 
niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.10. Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to 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 mieszanki 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 mieszanek oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do 
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i wymaganiami 
niniejszej specyfikacji: 
 - badanie dostaw materiałów, 
 - kontynuacja badań nowych dostaw, 
 - badania jakości produkowanej mieszanki na podbudowie. 
 
Wykonawca w obecności Inżyniera wykona 1 serię (6 próbek) z każdej dziennej działki roboczej do badania 
wytrzymałości na ściskanie. 
 
Wytrzymałość próbek nasyconych wodą na ściskanie po 28 dniach musi spełniać wymagania normy PN-EN 14227-
1:2007 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki związane cementem” 
(tabela wytrzymałości w WT-5 2010). 
 
W czasie układania warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Wykonawca zobowiązany jest 
kontrolować: 

− jednorodność układanej warstwy, 
− prawidłowość cech geometrycznych (szerokość, grubość, równość podłużna i poprzeczna). 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
zaakceptowania przez Inżyniera wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, po uprzednim zapoznaniu się z nimi. 
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6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy związanej cementem podano w tablicy 
6. 

Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość 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 2 600 m2 

3 Zagęszczenie warstwy   

4 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 

5 Wytrzymałość na ściskanie 

− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 

 

6 próbek 

 

400 m2 

6 Mrozoodporność przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

7 Badanie spoiwa: 

− cementu 
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 
zmianie 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu 
lub kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z 
wymaganiami podanymi w SST. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z 
tolerancją ±2%  jej wartości. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego 
zgodnie z BN-77/8931-12. 

6.3.5. Grubość podbudowy lub 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. 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych 
metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41 po 
28 dniach pielęgnacji. 
Próbki, w ilości 6 sztuk, do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST. 

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 niniejszej SST. 

6.3.8. Badanie spoiwa 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w niniejszej SST  

6.3.9. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008-1. 
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6.3.10. Badanie właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podł oża 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 7. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy związanej 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 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość warstwy w 3 punktach działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 600 m2 

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

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość podbudowy i 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. 

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie powinny  przekraczać: 

− 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 0 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy wzmocnienia w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1cm 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy wzmocnienia podłoża 

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 Inżyniera. 
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę przez zerwanie jej 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. 
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6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 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 warstwy 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w niniejszej SST dla ulepszonego 
podłoża podbudowy pomocniczej, 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 podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m2 [metr kwadratowy] warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego 
cementem o właściwościach spełniających wymagania Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podana w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.2. Podstawa płatno ści 

Cena wykonania robót dla warstwy podbudowy wykonanej z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji; 
− prace pomiarowe i przygotowawcze 
− oznakowanie robót 
− wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury laboratoryjnej, 
− transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
− rozłożenie z odpowiednim zagęszczeniem mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy piaskiem z polewaniem wodą, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji oraz w 

wytycznych WT-5 2010 zgodnie z rozdz. 1.3, 
− uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 

PN-EN 197-2 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN-196 Metody badania cementu 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości drobnych cząstek. 

Badania błękitem metylowym. 
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PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 
PN-EN 13286-41 Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 

hydraulicznym. 
PN-EN 13286-50 Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 

zagęszczania na stole wibracyjnym. 
PN-EN1008-1 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10.2. Inne dokumenty 

WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 2010, Warszawa 2010 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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D-04.06.02      PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonywaniem 
podbudowy zasadniczej z betonu B25 (C20/25) gr. 24 cm w konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej i wysp 
spowalniających.  

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 B20 (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 B20 (C16/20) przy R b
G  = 20 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. 

1.4.9. Wkładki uszczelniające do szczelin - elastyczne profile zamknięte lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa 
sztucznego, wciskane w szczelinę w celu jej uszczelnienia. 

1.4.10. 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. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno ść materiałów z dokumentacj ą projektow ą i aprobat ą techniczn ą 

Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub SST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Cement 

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom PN-EN 197-1:2002 klasy 
32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inżyniera. 
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2.2.3. Kruszywo 

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. 

2.2.4. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody wg normy PN-EN 1008. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.2.5. 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 934-2:2002. 
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 uszczelniaj ące w szczelinach 

Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, wbudowywane na 
zimno, względnie wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 

2.2.7. Materiały do piel ęgnacji 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. 

2.2.8. Beton 

Zawartość cementu w 1 m3 zagęszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 250 kg. 
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna. 
Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m). 
Średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie powinna być 
mniejsza niż 80% wartości średniej wytrzymałości próbek niezamrażanych. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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 dotycz ące transportu  

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

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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 
załączniku 1. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie podbudowy, 
3. pielęgnację podbudowy, 
4. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

5.3.1. Wstępne roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST 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.. 

5.3.2. Przygotowanie podło ża 

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 SST D-
04.01.01. 
Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom SST D-02.00.01. 
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): 
a) w górnej warstwie do głębokości 30 cm - co najmniej 100% zagęszczania uzyskanego w laboratorium metodą I, 
b) w warstwie niższej głębokości od 30 do 50 cm - co najmniej 97% zagęszczenia uzyskanego jak wyżej, 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej 

Ustalenie składu mieszanki betonowej powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz punktu 2.2.8 
niniejszej specyfikacji. 
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości mieszanki w 
zakresie oznaczenia konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia gęstości. 

5.4.2. Warunki przyst ąpienia 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. 

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o 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 normą PN-EN 206-1:2000. Domieszkę napowietrzającą należy 
dozować razem z wodą zarobową. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

5.4.4. 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 10oC, 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 
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układarką mechaniczną, która przesuwając się formuje płytę podbudowy, ograniczając ją z boku deskowaniem 
ślizgowym, bez stosowania prowadnic. 

5.4.5. 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. 

5.4.6. 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. Odstęp między szczelinami może wynosić 5 ÷ 6 m, z tym że między szczelinami 
poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. 
W podbudowie wykonuje się tylko szczeliny skurczowe pełne i pozorne. Przewiduje się wypełnienie spoin masami na 
zimno.  
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, 
pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości 
pylastych. 
Wypełnianie szczelin masami, wolno wykonywać przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach 
szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
 
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.). 
Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfaltową warstwą ścieralną nie zaleca się wypełniać szczelin masą 
zalewową, gdyż rozmiękną one w czasie rozkładania mieszanki asfaltowej jezdni i zostaną uszkodzone już w czasie 
wałowania warstwy. 
 
W osi podbudowy szerszej niż 6 m wykonuje się zwykle szczelinę podłużną. 
Przykłady konstrukcji szczelin przedstawiono na rysunku 1.1.  
 
Rys. 1.1. Przykłady konstrukcji szczelin w podbudowie z betonu cementowego  

(wymiary w cm) 
 

Szczelina skurczowa pełna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szczelina skurczowa pozorna 
 

 
 

Szczelina przy krawężniku 
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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 wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 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, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

5.7. Zasady układania na podbudowie z betonu cement owego nast ępnej 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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać podaje tablica 1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej podbudowy z betonu cementowego o grubości 
określonej w Dokumentacji Projektowej i o właściwościach zgodnych z wymaganiami niniejszej SST. 

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej SST. 

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 mieszanki 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 2.2.8 

 − wytrzymałość betonu na ściskanie raz dziennie wg 2.2.8 

 − 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 

 
 
odchyłka grubości ± 1 cm, 

 − nasiąkliwość betonu w podbudowie odcinka nasiąkliwość wg PN-S-
96014:1997 i pktu 2.2.8 

 − mrozoodporność betonu w 
podbudowie 

na próbkach badanej 
nasiąkliwości 

wg PN-S-96014:1997 

 − 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 łatą 4-metrową) 

w dziesięciu miejscach na 
każde 1000 m długości odcinka 

nierówności ≤ 12 mm 

 − wytrzymałość betonu w podbudowie 
(metodą nieniszczącą lub na 
próbkach wyciętych) 

w trzech losowo wybranych 
miejscach na każdym 
kilometrze 

wg PN-S-96014:1997, tylko w 
sytuacjach spornych i 
wątpliwych 

 − 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 
autostrad i dróg ekspresowych 
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 
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9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− zakup i 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, 
− nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Specyfikacje techniczne 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
D-02.00.01 Roboty ziemne 
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

10.2. Polskie normy 

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 
PN-B-06025:1988 Beton zwykły 
PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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 

10.3. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.  GDDP - IBDiM, Warszawa 2001 
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D-04.07.01       PODBUDOWA Z MIESZANEK  

   MINERALNO-BITUMICZNYCH (KR 4) 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
podbudowy zasadniczej grubości 12 cm z mieszanki AC 22P dla kategorii ruchu KR 4, wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I oraz 2016 cz. II 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. 

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, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 
22. 

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” GDDP-IBDiM. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 
mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

 

 

 

Symbole i skróty dodatkowe 
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ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    – właściwość 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 dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1. 
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat 
technicznych. 

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstw z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu AC P asfalt drogowy 

KR 4 AC 22P D50/70 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych D50/70 wg PN-EN 12591 

 

Lp. Właściwości D50/70 Badania wg 

Właściwości obligatoryjne 

1.  Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50 ÷ 70 PN-EN 1426 

2. Temperatura mięknienia metodą PiK, °C 46 ÷ 54 PN-EN 1427 

 Odporność na starzenie w 163°C  
 
 
 

PN-EN 12607-1 

3. Pozostała penetracja , nie mniej niż, % 50 

4. Wzrost temperatury mięknienia, nie więcej niż, °C 9 

5. Zmiana masy (ubytek lub przyrost) nie więcej niż, % m/m 0,5 

6. Temperatura zapłonu, nie mniej niż, °C 230 PN-EN 22592 (b) 

7. Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % (m/m) 99 PN-EN 12592 

8. Indeks penetracji, - NR PN-EN 12591 Załącznik A 

9. Lepkość dynamiczna w 60°C, Pa*s NR PN-EN 12596 

10. Temperatura łamliwości, nie więcej niż, °C -8 PN-EN 12593 

11. Lepkość kinematyczna w 135°C NR PN-EN 12595 

NR – oznacza brak wymagań dla danej właściwości 
 

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. 
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2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania WT-1 podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego zgodnie z WT-1 2014 
 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 KR 4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 wg PN-EN 13043 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa od: 1%(m/m) 

Gęstość ziaren według EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

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

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria: ΔR&B8/25 

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

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21; kategoria nie niższa niż: CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-EN 459-2, 
wymagana kategoria: 

Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BNDeklarowana 

Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo  

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 
2014, obejmujące kruszywo grube i kruszywo drobne. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 
Kruszywa 2014. 
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.  
 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstw podbudowy z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 KR 4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmniej: Gc85/20 

Tolerancja uziarnienia;  odchylenia nie większe niż wg kategorii: G25/15   G20/15   G20/17,5 

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 FI30 lub SI30 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5; 
kategoria nie niższa niż 

C50/30 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 5; badana na kruszywie 
o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż: LA40 

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

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

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; 
kategoria nie wyższa niż: F4 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; kategoria: SBLA 
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 923-3 deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporność 

Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie 
wyższa niż: V6,5 

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤ 8 mm do 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 
 

KR 4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii: GTC20 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f3 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego  lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

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

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

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

 
Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤ 8 mm do warstwy 
podbudowy z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 
 

KR 4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii: GTC20 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego  lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

Ecs 30 

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

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

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

 

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. 

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, metoda A po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe, wynosiła 
co najmniej 80%. 
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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 poł ączeń i kraw ędzi 

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 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, asfalt modyfikowany polimerami wg 
PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.7. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 oraz 
ST D-04.03.01. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami 
mineralnymi. 

Dostawy materiałów 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w OST D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki betonu 
asfaltowego, aby zapewnić zapas materiałów kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie. Każda dostawa asfaltu, 
kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności, potwierdzającą spełnienie wymagań 
podanych w pkt. 2, o treści według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydaną przez 
dostawcę. 
Wykonawca musi deklarować przydatność wszystkich materiałów budowlanych stosowanych do wykonania 
nawierzchni asfaltowej. Odbywa się to poprzez: 

− wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu (normy 
wyrobu, aprobaty techniczne), 

− deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu, 
− ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej. 

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatność do 
przewidywanego celu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni mieszanki mineralno-asfaltowej – wytwórnia (otaczarka) do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania składników adhezyjnych. 
Wytwórnia , z której będzie dostarczana mieszanka powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej 
odległości z jednoczesnym spełnieniem warunków dotyczących zachowania wymaganej temperatury oraz cech 
jakościowych przy wbudowaniu mieszanki. Wytwórnia nie może zakłócić warunków ochrony środowiska tj. 
powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałasu powyżej dopuszczalnych norm. 
Wydajność wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy i posiadać pełne 
wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Wymagana jest wydajność > 100 Mg/h ; 
wytwórnia powinna posiadać certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany przez uprawnioną jednostkę; 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego– dopuszcza się prowadzenie 
robót za pomocą jednej maszyny o szerokości belki co najmniej równej całkowitej szerokości nawierzchni lub za 
pomocą dwóch rozściełaczy o szerokości belki mniejszej od szerokości nawierzchni pracujących w jednym 
zespole roboczym (prowadzących roboty po sobie), 

− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
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− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

Asfalt należy przewozić 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. 
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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC 22 P). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być zaprojektowana zgodnie z zasadami punktu 8 WT-2 2014. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7. 
Jeżeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8. 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 

 Przesiew, [% (m/m)] 

Właściwość AC 22 P 
KR 4 

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 
B min 4,0 

 

 

 

 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu KR 4 
(projektowanie funkcjonalne) 
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Właściwość Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC 22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, 
metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6, 60°C, 10 000 cykli  

 
WTSAIR 0,30 

PRDAIR 9,0 

Wrażliwość  na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem zamrażania b),  

badanie w 25°C 
ITSR 70 

a) Grubość płyty: AC 22 - 60mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w 
załączniku 1 WT-2 

 
Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) podana w tablicy 7 pukt 5.2 jest to najmniejsza ilość lepiszcza 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy założonej 
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość ( ρα ), to do 
wyznaczenia minimalnej zawartościlepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według 
równania: 
    

 
 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
 

 
 
gdzie: 
 
P1 + P2 + …Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 
ρ1 + ρ2 + …ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego z ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące 
błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie 
uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować temperaturę mieszanki 
dla asfaltu 50/70 - 135ºC ±5ºC. 

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). 
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: 
- 180°C dla asfaltu drogowego 50/70, 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna 
być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. 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 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 

 

 

 

 

 

 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               164

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między 
sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

5.4. Przygotowanie podło ża 

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. 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 
10. 

Tablica 10. 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 zasadnicze, 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 lub PN-EN 14188-2 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. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
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. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem 
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego 
powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć 
takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i 
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
Do oceny zgodności z receptą właściwości próbek (minimum 2 próbki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 
podczas odcinka próbnego należy przyjąć nastepujące kryteria w zakresie dopuszczalnych odchyłek dla wartości 
średniej: 

− zawartość lepiszcza rozpuszczalnego - ± 0,3%, 
− zawartość kruszywa < 0,063mm: 

• mieszanki gruboziarniste - ± 2,0%, 
• mieszanki drobnoziarniste (z wyłączeniem PA i MA) - ± 1,5%, 

− zawartość kruszywa przechodzącego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego - ± 2,0%, 
− zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 2 mm - ± 3,0%, 
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− zawartość kruszywa przechodzącego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego - ± 4,0%, 
− zawartość kruszywa przechodzącego przez sito D: 

• mieszanki gruboziarniste - ± 5,0%, 
• mieszanki drobnoziarniste - ± 4,0%. 

5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe 

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. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed ułożeniem 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 11. 

Tablica 11. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa asfaltowa 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 0,5 - 0,7 

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania 

membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 
 
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.  
Złącza robocze konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza 
powinny być równo obcięte, a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 
i 5.7. 
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. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy - 5 - 3 

 
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC 

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 

technologicznej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC 22P, KR 4 12,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0 

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 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 9.6. 
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5.10. Wykonanie zabezpiecze ń kraw ędzi 

Zabezpieczenie krawędzi zewnętrznych (górnych) przy jednostronnym pochyleniu jezdni oraz bocznych należy 
wykonać wg WT-2 2008 pkt. 9.6.4. 

5.11. Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej 
następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

Badania przed przyst ąpieniem 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 własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
W przypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami 
europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako całość spełnia 
odpowiednie wartości deklarowane. 

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) 
– badania kontrolne dodatkowe 
– badania arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, 
ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o 
dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania 
kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza (wg pktu 5.8), 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13) 

(wg pktu 5.8), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej (wg pktu 5.4), 
– wykaz ilości materiałów (wg pktu 6. 2), 
– pomiar grubości wykonanej warstwy (wg pktu 6.4.2.1), 
– pomiar wskaźnika zagęszczenia (wg pktu 6.4.2.2), 
– pomiar zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie (wg pktu 6.4.2.3), 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.4), 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy (wg pktu 6.4.2.6), 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy (wg pktu 6.4.2.6), 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych (wg pktu 6.4.2.6). 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji, która warunkuje częstotliwość wykonywania 
badań i dopuszczalne odchyłki. Dodatkowo częstotliwość badań nie powinna być niższa niż podaje Tablica 14. 
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Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych oraz częstotliwość 

Lp. Rodzaj badań Częstość badań Wymagania 

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

1. Temperatura składników Dozór ciągły pkt.5.3, niniejszej SST 

2. Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku i w 
czasie wbudowania pkt.5.3, niniejszej SST 

3. 
Zawartość asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralnej 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

zawartość asfaltu wg PN-EN 

12697-1 oraz pkt. 6.4.1.1 

niniejszej SST; 

uziarnienie  mm – pkt. 6.4.1..2 

niniejszej SST 

4. Wolna przestrzeń w próbkach 
Marshalla 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5.2., Tablica 8 niniejszej 
SST 

BADANIA WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 

5. Grubość warstwy 
Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji pkt.6.4.2.1. niniejszej SST 

6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5,8,, Tablica 13 i 

pkt.6.4.2.2. 

niniejszej SST 

7. Wolna przestrzeń w zagęszczonej 
warstwie 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5.8., Tablica 13 i 

pkt.6.4.2.3. niniejszej SST 

6.3.3. Badania kontrolne  

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. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, 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 
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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. 

6.3.5. 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. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika 
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
 

Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
6.4.1. Uwagi ogólne 

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 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. 
Skład wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać następujące wymagania: 

6.4.1.1. Zawartość asfaltu. 

Badanie polega na wykonania ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, pobranej próbki mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń w zakresie zawartości rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki 
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy nie może odbiegać od wartości projektowanej z 
uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki: ± 0,3%. 

6.4.1.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej. 

Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń uziarnienia wyekstrahowanej mineralnej z każdej próbki pobranej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy nie może odbiegać od wartości projektowanej, z 
uwzględnieniem niżej przedstawionych dopuszczalnych odchyłek: 
  
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, % m/m:     ± 2,0 %, 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, % m/m:    ± 2,0 %, 
– zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, % m/m:   ± 3,0 %, 
– zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, % m/m:   ± 3,0 %, 
– zawartość kruszywa o największym wymiarze wraz z nadziarnem, % m/m:  ± 5,0 %. 
 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 

6.4.1.3. Zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbka Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z 
rozgrzanej próbki nawierzchni nie może przekroczyć wartości podanych w tablicy 13. 

6.4.1.4. Właściwości lepiszcza odzyskanego 

Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć dla 
asfaltu 50/70 wartości 63ºC (wg tablicy 63 WT-2 2008). 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 
16. 
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. 
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Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości 
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC - podbudowa 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości ≤ 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. 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie 
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia 
danej właściwości. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z gęstością objętościową próbek 
Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Próbki nawierzchni powinny być 
pobrane w lokalizacji miejsca pobrania próbki mieszanki. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki 
mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. Wyniki powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 13. 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej 
próbki pobranej z nawierzchni,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 13 o więcej niż 
2,0 %(v/v). 

6.4.2.4. 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%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Pomiar równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg klasy G należy stosować metodę pomiaru ciągłego 
równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczenie odchyleń równości 
podłużnej jako największej odległości (prześwitu) między teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia 
a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej 
warstw nawierzchni należy wykonać w sposób cuągły z użyciem łaty i klina. Długość łaty do pomiaru równości 
podłużnej powinna wynosić 4 m. 
 
Wymagana równość podłużna jest określona w tablicy 17. 

Tablica 17. Dopuszczalne odchylenia równości podłużnej przy odbiorzez planografem wyrażone w mm  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze 

wartości odchyleń równości  
podłużnej warstwy [mm] 

G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 12 

 
Do oceny równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego 
równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o 
długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa 
szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ± 15%. Wartość odchylenia równości 
poprzecznej należy wyznacza krokiem co 1 m. 
 
W miejscach niedostępnych dla pomiarów profilografem pomiar równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar 
wykonuje się  nie rzadziej niż co 5 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w tablicy 18. 
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Tablica 18. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej wyrażone w mm  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze 

wartości odchyleń równości  
poprzecznej warstwy [mm] 

G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 12 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
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. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
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. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) i 
ułożenia geokompozytu wg wymagań niniejszej SST. 

7.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  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 wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji; 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− 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. 

Oczyszczenie i skropienie podłoża rozliczeniu wg SST D–04.03.01. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ogólne specyfikacje techniczne 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

9.2. Normy 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 



  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

 171

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 
wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wskaźnik kształtu 

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

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni 
– Wskaźnik przepływu kruszywa 

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

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 
wypełniacza – Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i 

Kula 
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 

Metoda destylacji azeotropowej 
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
PN-EN 12607-1 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 
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PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: 

Liczba bitumiczna 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 

pomiaru ciągliwości 
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 

wahadłowego 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda 

z duktylometrem 
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

9.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mini stra Infrastruktury) 

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 cz. II. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2016 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 
Instrukcja DTP-14 dokonywania odbiorów drogowych i mostowych GDDP warszawa 1989r. (z późniejszymi 
zmianami) 

9.4. 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) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.01  NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  KAMIENNEJ (GRA NITOWEJ) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni z kostki kamiennej w ramach zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni kostkowych z kostki kamiennej na zatokach autobusowych i wyspach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przys tosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Kostka kamienna - wymagania techniczne 

2.2.1. Klasyfikacja 

Do budowy nawierzchni stosować należy kamienną kostkę regularną gr. 16 cm wg PN-EN 1342:2003 "Kostka 
brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych Wymagania i metody badań".  
Należy stosować kostkę klasy : I. 
Należy stosować kostkę gatunku: 1 

2.2.2. Wymagania dla kostki 

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 Klasa Badania 

i wytrzymałościowe I według 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, 
w MPa, nie mniej niż 

160 PN-EN 1926 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 
więcej niż 0,2 PN-B-04111 

3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, 
nie mniej niż 12 PN-B-04115 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 PN-EN 13755 

5 Odporność na zamrażanie nie bada się PN-EN 12371 
 

2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 
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Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
Kształt kostki regularnej przedstawia rysunek 1. 

 
 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki 
dla gatunku   (cm) 

 16 1 

Wymiar a 16 ± 0,5 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniejszy niż 

 
- 

 
1,0 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe 
niż - ± 0,4 

Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż 
- 0,4 

Nierówność powierzchni dolnej (stopki), nie większa 
niż - ± 0,4 

Pęknięcia kostki - niedopuszczalne 

 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki 
mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie 
powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 są niedopuszczalne. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 

2.3. Podsypka cementowo – piaskowa i podsypka piasko wa 

Podsypkę pod kostkę należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 
- piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w 
piasku na podsypkę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2), 
- cement - należy stosować cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Część 1.  
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2.4. Podsypka z kruszywa łamanego 0/4 

Podsypkę pod kostkę należy wykonać z kruszywa łamanego 0/4 wg PN-EN 13285:2010 „ Mieszanki niezwiązane”.  
Zawartość pyłów w kruszywie nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2). 

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa oraz cementowa do w ypełnienia spoin mi ędzy kostkami 

- cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  
- piasek - powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”.  

Zawartość pyłów w piasku na zaprawę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 3 % (kategoria 1). 

2.6. Zasypka piaskowa do wypełnienia spoin mi ędzy prefabrykatami 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w piasku na nie 
powinna przekraczać 5 % (kategoria 2). 

2.7. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
Badania wody należy wykonywać: 
− w przypadku nowego źródła poboru wody, 
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− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

2.8. 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 lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarek do wytworzenia  zapraw i podsypki cementowo-piaskowej, 
− ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
− wibratorów płytowych,  
− drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport kostki kamiennej 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę regularną 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 regularnych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników 
taśmowych, kostki regularne powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywo i piasek można przewozić dowolnym środkiem transportowym w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podbudowy 

Podbudowę pod nawierzchnię z kostki kamiennej  wykonać należy wg SST D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem oraz SST D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego. 

5.3. Podsypka 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej stosować podsypkę z kruszywa łamanego 0/4 lub cementowo-
piaskową, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej SST. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

5.4. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.4.1. Układanie kostki regularnej 

Kostka może być układana: 
− w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 
− w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
− w jodełkę. 
Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duże o wysokości 
kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. 
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla uzyskania mijania się 
spoin w kierunku podłużnym. 
 

5.4.2. Szczeliny dylatacyjne 
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki w odległości od 10 do 15 m oraz w 
takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku jezdni, jeżeli 
szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

5.4.3. Warunki przyst ąpienia do robót 

Kostkę na podsypce można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC 
lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 
w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 

5.4.4. Ubijanie kostki 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin.  
Kostkę na podsypce cementowej-piaskowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać 
dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
 
Kostkę na podsypce z kruszywa przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy ubijać trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki. 
Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i 
szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby 
każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę 
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i 
podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w 
kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 

5.4.5. Wypełnienie spoin 

Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.3, 2.5, 2.6, 
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.3, 2.5, 
− w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny, 
− przed rozpoczęciem zalewania zaprawą cem.-piask. 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. 

5.5. 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. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można oddać 
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać 
za ukończoną. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 2, 3, 4. 
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, 
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− 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. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 
a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: 

− o szerokości do 3 m:   ± 1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta:  ± 5 cm. 
b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych i porównaniu z 

Dokumentacją Projektową, 
c) sprawdzenie ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej wg pkt 5, 
d) sprawdzenie wypełnienia spoin wg pkt 5 w trzech dowolnych miejscach na każde  200 m2 chodnika i zmierzenie 

ich szerokości oraz wypełnienia. 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami 
określonymi w p. 5. 

6.3.2. Badanie prawidłowo ści układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.4.5, 
− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2, 
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.4.2. 
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. 5.4.5. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na każdym 
kilometrze przez wykruszenie materiału spoiny na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny 
piaskiem. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równo ść 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
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 wysoko ściowe 

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. Szeroko ść nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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6.4.6. Grubo ść podsypki 

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

6.4.7. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń 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 dotyczące obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej nawierzchi z kostki kamiennej na podsypce na 
podstawie Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST i pomiarów w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową wykonanej nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestów 
producenta materiałów oraz oceny jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie koryta, 
− przygotowanie i rozścielenie podsypki wraz z zagęszczeniem, 
− ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin piaskiem, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej SST oraz zgodne z wymaganiami Inżyniera, 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 13755 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym 

PN-EN 12371 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności  
PN-EN 1926 Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia  na uderzenia (zwięzłość) 
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 
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PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa (archiwalna) 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 

Wymagania i metody badań 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-197-1 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 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-S-96026 Drogi samochodowe – Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej – Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D-05.03.05.1a   NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO   

  WARSTWA WIĄŻĄCA (KR 2) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego z mieszanki AC 11 W grubości 4 cm dla drogi o kategorii ruchu 
KR 2 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I oraz 2016 cz. II 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. 

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, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

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” GDDP-IBDiM. 

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. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość 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.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1. 
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat 
technicznych. 
 

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu AC S asfalt drogowy 

KR 2 AC 11 W D50/70 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych D50/70 wg PN-EN 12591 

 

Lp. Właściwości D50/70 Badania wg 

Właściwości obligatoryjne 

1.  Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50 ÷ 70 PN-EN 1426 

2. Temperatura mięknienia metodą PiK, °C 46 ÷ 54 PN-EN 1427 

 Odporność na starzenie w 163°C  

PN-EN 12607-1 
3. Pozostała penetracja , nie mniej niż, % 50 

4. Wzrost temperatury mięknienia, nie więcej niż, °C 9 

5. Zmiana masy (ubytek lub przyrost) nie więcej niż, % m/m 0,5 

6. Temperatura zapłonu, nie mniej niż, °C 230 PN-EN 22592 (b) 

7. Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % (m/m) 99 PN-EN 12592 

8. Indeks penetracji, - NR PN-EN 12591 Załącznik A 

9. Lepkość dynamiczna w 60°C, Pa*s NR PN-EN 12596 

10. Temperatura łamliwości, nie więcej niż, °C -8 PN-EN 12593 

11. Lepkość kinematyczna w 135°C NR PN-EN 12595 

NR – oznacza brak wymagań dla danej właściwości 
 
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 
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cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania WT-1 Kruszywa 2014 podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 

 
Właściwości wypełniacza 

 

Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

KR 2 
Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa od: 
1%(m/m) 

Gęstość ziaren według EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

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

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria: ΔR&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 nie niższa 
niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-EN 459-2, 
wymagana kategoria: Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BNDeklarowana 

Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo  

Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, 
obejmujące kruszywo grube i kruszywo drobne. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 
2014. 
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.  
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa 
 

Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

KR 2 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmniej: Gc85/20 

Tolerancja uziarnienia;  odchylenia nie większe niż wg kategorii: G25/15  G20/15  G20/17,5 

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: FI25 lub SI25 

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

CDeklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania na kruszywie o 
wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

LA40 

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

Nasiąkliwość według PN-EN- 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 
lub 8/16, kategoria nie wyższa niż: 

F2 
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„Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; kategoria: SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 923-3 deklarowany przez producenta 

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

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 

wymagana odporność 

Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria 
nie wyższa niż: 

V3,5 

 
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 KR 2 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : G
F
85 lub G

A
85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTCNR 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f3 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego  lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

Ecs Deklarowana 

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

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

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

 
Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 KR 2 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : G

F
85 lub G

A
85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTCNR 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego  lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

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

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

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

 
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. 

2.5. Środek adhezyjny 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.5. 
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2.6. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.6. 

2.7. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.7. 

Dostawy materiałów 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.8. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni mieszanki mineralno-asfaltowej – wytwórnia (otaczarka) do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania składników adhezyjnych. 
Wytwórnia , z której będzie dostarczana mieszanka powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej 
odległości z jednoczesnym spełnieniem warunków dotyczących zachowania wymaganej temperatury oraz cech 
jakościowych przy wbudowaniu mieszanki. Wytwórnia nie może zakłócić warunków ochrony środowiska tj. 
powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałasu powyżej dopuszczalnych norm. 
Wydajność wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy i posiadać pełne 
wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Wymagana jest wydajność > 100 Mg/h ; 
wytwórnia powinna posiadać certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany przez uprawnioną jednostkę; 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego– dopuszcza się prowadzenie 
robót za pomocą jednej maszyny o szerokości belki co najmniej równej całkowitej szerokości nawierzchni lub za 
pomocą dwóch rozściełaczy o szerokości belki mniejszej od szerokości nawierzchni pracujących w jednym 
zespole roboczym (prowadzących roboty po sobie), 

− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

Asfalt należy przewozić 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. 
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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC 11 W). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być zaprojektowana zgodnie z zasadami punktu 8 WT-2 2014. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7. 
Jeżeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8. 
 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej 
dla KR 2 

Właściwość 

Przesiew,   [% (m/m)] 

AC 11 W 
KR 2 

Wymiar sita #, [mm] od                    do 
31,5 - - 
22,4 - - 

16 100 - 

11,2 90 100 
8 60 85 
2 30 55 

0,125 6 24 
0,063 3 8 

Zawartość lepiszcza, 
minimum Bmin 4,8 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, przy ruchu KR 2 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg PN-

EN 13108-20 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC 11 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 

VFBmin  65 

VFBmax  80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin  14 

Wrażliwość na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamrażania a), 
badanie w 25°C 

ITSR 80 

a) Ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w 
załączniku 1 WT-2 

 
Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) podana w tablicy 7 jest to najmniejsza ilość lepiszcza 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy założonej 
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość ( ρα ), to do 
wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według 
równania: 
   

 
 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
 

 
gdzie: 
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P1 + P2 + …Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 
ρ1 + ρ2 + …ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego z ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące 
błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie 
uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować temperaturę mieszanki 
dla asfaltu D50/70 - 135ºC ±5ºC. 

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). 
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 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. 
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 9. 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 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt D50/70 od 140 do 180 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między 
sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Tablica 10. Rodzaj i liczba badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Metoda badania AC 

1. Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1 
PN-EN 12697-39 

1 

2. Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 1 
3. Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i 

VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzenia Vmax≤7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, 
metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo 
suchym. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w 
wodzie 

 
 
 

1 
 

4. Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i 
VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzenia 7%<Vmax<10% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, 
metoda C, w stanie uszczelnienia 
powierzchniowego. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w 
wodzie 

 
 

1 

5. Odporność na działanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 
 

1 

6. Odporność na deformacje trwałe (powiązana 
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do maksymalnego 
obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22, mały aparat, metoda B w 
powietrzu, przy wymaganej temperaturze 

 
 

1 

5.5. Przygotowanie podło ża 
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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, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru 
równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Wymagana równość podłużna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku 
podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 

 

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-
metrową lub równoważną metodą) 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę 
wiążącą [mm] 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

10 

 
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. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania poziomego z 
materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
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. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem 
warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 
14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
Na 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. 

5.6. 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. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
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. 

5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
W celu zapewnienia trwałości nawierzchni, minimalna wytrzymałość na ścinanie pomiędzy warstwą wiążącą a 
podbudową powinna wynosić 0,7 MPa (procedura badania wg zeszytu IBDiM nr 66). 
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. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji 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 
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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. 
Złącza robocze konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza 
powinny być równo obcięte, a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.5 
i 5.7. 
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. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +2 

 
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC 

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC 11W, KR 2 4,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0 

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 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt. 9.6. 

5.10. Wykonanie zabezpiecze ń kraw ędzi 

Zabezpieczenie krawędzi zewnętrznych (górnych) przy jednostronnym pochyleniu jezdni należy wykonać wg WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt. 9.6.4. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

Badania przed przyst ąpieniem 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 własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
W przypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami 
europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako całość spełnia 
odpowiednie wartości deklarowane. 
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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), 
– badania kontrolne dodatkowe, 
– badania arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki 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 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza (wg pktu 5.8), 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13) 

(wg pktu 5.8), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej (wg pktu 5.4), 
– wykaz ilości materiałów (wg pktu 6. 2), 
– pomiar grubości wykonanej warstwy (wg pktu 6.4.2.1), 
– pomiar wskaźnika zagęszczenia (wg pktu 6.4.2.2), 
– pomiar zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie (wg pktu 6.4.2.3), 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.4), 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy (wg pktu 6.4.2.6), 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy (wg pktu 6.4.2.6), 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych (wg pktu 6.4.2.6). 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji, która warunkuje częstotliwość wykonywania 
badań i dopuszczalne odchyłki. Dodatkowo częstotliwość badań nie powinna być niższa niż podaje Tablica 14. 

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych oraz częstotliwość 

Lp. Rodzaj badań Częstość badań Wymagania 

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

1. Temperatura składników Dozór ciągły pkt.5.3, niniejszej SST 

2. Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku i w 
czasie wbudowania pkt.5.3, niniejszej SST 

3. Zawartość asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralnej 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

zawartość asfaltu wg PN-EN 

12697-1 oraz pkt. 6.4.1.1 

niniejszej SST; 

 

uziarnienie  mm – pkt. 6.4.1..2 

niniejszej SST 

4. Wolna przestrzeń w próbkach 
Marshalla 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5.2., Tablica 8 niniejszej 
SST 

BADANIA WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 

5. Grubość warstwy 
Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.6.4.2.1. 
niniejszej SST 

6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy Minimum 1 próbka z każdego dnia pkt.5,8,, Tablica 13 i 
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produkcji pkt.6.4.2.2. 

niniejszej SST 

7. Wolna przestrzeń w zagęszczonej 
warstwie 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5.8., Tablica 13 i 

pkt.6.4,2,3. niniejszej SST 

6.3.3. Badania kontrolne  

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. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna 
próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, 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. 

6.3.5. 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. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika 
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, 
w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa 
uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek 
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pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.1.1. Zawartość asfaltu. 

Badanie polega na wykonania ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, pobranej próbki mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń w zakresie zawartości rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki 
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy nie może odbiegać od wartości projektowanej z 
uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki: ± 0,3%. 

6.4.1.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej. 

Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń uziarnienia wyekstrahowanej mineralnej z każdej próbki pobranej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy nie może odbiegać od wartości projektowanej, z 
uwzględnieniem niżej przedstawionych dopuszczalnych odchyłek: 
 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, % m/m:     ± 2,0 %, 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, % m/m:    ± 2,0 %, 
– zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, % m/m:   ± 3,0 %, 
– zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, % m/m:   ± 3,0 %, 
– zawartość kruszywa o największym wymiarze wraz z nadziarnem, % m/m:  ± 5,0 %. 
 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 

6.4.1.3. Zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbka Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z 
rozgrzanej próbki nawierzchni nie może przekroczyć wartości podanych w tablicy 13. 

6.4.1.4. Właściwości lepiszcza odzyskanego 

Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć dla 
asfaltu 50/70 wartości 63ºC (wg tablicy 63 WT-2 2008). 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 
16. 
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 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 
2.  –  mały odcinek budowy  

 
 
 

≤ 10 
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości 
warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie 
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia 
danej właściwości. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z gęstością objętościową próbek 
Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Próbki nawierzchni powinny być 
pobrane w lokalizacji miejsca pobrania próbki mieszanki. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
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6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki 
mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. Wyniki powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 13. 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej 
próbki pobranej z nawierzchni,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 13 o więcej niż 
2,0 %(v/v). 

6.4.2.4. 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%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  

Pomiar równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg klasy G należy stosować metodę pomiaru ciągłego 
równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczenie odchyleń równości 
podłużnej jako największej odległości (prześwitu) między teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia 
a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej 
warstw nawierzchni należy wykonać w sposób cuągły z użyciem łaty i klina. Długość łaty do pomiaru równości 
podłużnej powinna wynosić 4 m. 
 
Wymagana równość podłużna jest określona w tablicy 17. 

Tablica 17. Dopuszczalne odchylenia równości podłużnej przy odbiorzez planografem wyrażone w mm  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze 

wartości odchyleń równości  
podłużnej warstwy [mm] 

G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 9 

 
Do oceny równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego 
równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o 
długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa 
szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ± 15%. Wartość odchylenia równości 
poprzecznej należy wyznacza krokiem co 1 m. 
 
W miejscach niedostępnych dla pomiarów profilografem pomiar równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar 
wykonuje się  nie rzadziej niż co 5 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w tablicy 18. 

Tablica 18. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej wyrażone w mm  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze 

wartości odchyleń równości  
poprzecznej warstwy [mm] 

G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 9 

 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
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. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
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. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC) wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  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 wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji; 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej, 
− 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. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

9.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej SST) 

PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni 

– Wskaźnik przepływu kruszywa 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Badania błękitem metylenowym 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 

na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości 
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 
wypełniacza – Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i 

Kula 
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 

Metoda destylacji azeotropowej 
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy 

do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
PN-EN 12607-1 i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: 

Liczba bitumiczna 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 

asfaltów 
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 

pomiaru ciągliwości 
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 
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wahadłowego 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda 

z duktylometrem 
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

9.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mini stra Infrastruktury) 

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 cz. II. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2016 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
Instrukcja DTP-14 dokonywania odbiorów drogowych i mostowych GDDP warszawa 1989r. (z późniejszymi 
zmianami) 

9.4. 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) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.05.2a   NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO   

  WARSTWA WIĄŻĄCA (KR 4) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego z mieszanki AC 16 W grubości 8 cm dla drogi o kategorii ruchu 
KR 4 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I oraz 2016 cz. II 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. 
Specyfikacja dotyczy również ułożenia geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m. 

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, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

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” GDDP-IBDiM. 

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. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość 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.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1. 
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat 
technicznych. 
 

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu AC S asfalt drogowy 

KR 4 AC 16 W PMB 25 / 55 - 60 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 
 

Wymaganie 
podstawowe Właściwość Metoda 

badania Jednostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

(PMB) 

25 / 55 - 60 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w 
pośrednich 
temperatu-rach 
eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  w 
wysokich  temperatu  
rach 
eksploatacyjnych 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 °C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciąga-nia (mała 
prędkość rozciągania) 

PN-EN 13589  
PN-EN 13703 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła rozciąga-nia w 5°C 
(duża prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 
PN-EN 13703 J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit (metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 J/cm2 NPDa 0 

Stałość kon- 
systencji (Odporność 
na starzenie) 
wg PN-EN 12607-1 
lub  -3 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 

Pozostała penetracja PN-EN 1426 % ≥ 40 3 

Wzrost temperatury 
mięknienia PN-EN 1427 °C ≤ 8 3 
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Inne właściwości Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2592 °C ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura łamliwości PN-EN 12593  °C ≤ -12 6 

Nawrót sprężysty w 
25°C PN-EN 13398 

 % 

≥ 50 5 

Nawrót sprężysty w 
10°C NPDa 0 

Zakres plastyczności PN-EN 14023 Punkt 
5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399  
PN-EN 1427  °C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica penetracji 

PN-EN 13399  
PN-EN 1426  

0,1 mm NPDa 0 

Wymagania 
dodatkowe 

Spadek tem-  peratury 
mięknienia po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 lub -
3 

PN-EN 12607-1  
PN-EN 1427  °C TBRb 1 

Nawrót sprężysty w 
25°C po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 lub   -3 PN-EN 12607-1  

PN-EN 13398  
% 

≥ 50 4 

Nawrót sprężysty w 
10°C po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 lub   -3 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
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. 

2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania WT-1 Kruszywa 2014 podane w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 

 
Właściwości wypełniacza 

 

Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

KR 4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa od: 
1%(m/m) 

Gęstość ziaren według EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

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

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria: ΔR&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 nie niższa 
niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-EN 459-2, 
wymagana kategoria: Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BNDeklarowana 

Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
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2.4. Kruszywo  

Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, 
obejmujące kruszywo grube i kruszywo drobne. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 
2014. 
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.  
 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa 
 

Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

KR 4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmniej: Gc85/20 

Tolerancja uziarnienia;  odchylenia nie większe niż wg kategorii: G25/15  G20/15  G20/17,5 

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: FI25 lub SI25 

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

C50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania na kruszywie o 
wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

LA30 

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

Nasiąkliwość według PN-EN- 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 
lub 8/16, kategoria nie wyższa niż: 

F2 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; kategoria: SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 923-3 deklarowany przez producenta 

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

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 

wymagana odporność 

Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria 
nie wyższa niż: 

V3,5 

 
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 KR 4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : G
F
85 lub G

A
85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTC20 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f3 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 
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Kanciastość kruszywa drobnego  lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

Ecs Deklarowana 

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

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

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

 
 
 
Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 KR 4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : G

F
85 lub G

A
85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTC20 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego  lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

Ecs30 

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

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

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

 
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. 

2.5. Środek adhezyjny 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.5. 

2.6. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.6. 

Geosiatka do zbrojenia nawierzchni (warstwa przeciw spękaniowa) 

Geosiatka polipropylenowa o sztywnych węzłach dwukierunkowa: 
Wymagania dla geosiatki: 

− rodzaj materiału – polipropylen, 
− wytrzymałość min. 100 kN/m (w obu kierunkach), 
− wydłużenie przy zerwaniu: 

• wzdłuż pasma 2,5 (±1) %, 
• w poprzek pasma 2,5 (±1) %. 

2.7. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.7. 

Dostawy materiałów 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.8. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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− wytwórni mieszanki mineralno-asfaltowej – wytwórnia (otaczarka) do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania składników adhezyjnych. 
Wytwórnia , z której będzie dostarczana mieszanka powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej 
odległości z jednoczesnym spełnieniem warunków dotyczących zachowania wymaganej temperatury oraz cech 
jakościowych przy wbudowaniu mieszanki. Wytwórnia nie może zakłócić warunków ochrony środowiska tj. 
powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałasu powyżej dopuszczalnych norm. 
Wydajność wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy i posiadać pełne 
wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Wymagana jest wydajność > 100 Mg/h ; 
wytwórnia powinna posiadać certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany przez uprawnioną jednostkę; 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego– dopuszcza się prowadzenie 
robót za pomocą jednej maszyny o szerokości belki co najmniej równej całkowitej szerokości nawierzchni lub za 
pomocą dwóch rozściełaczy o szerokości belki mniejszej od szerokości nawierzchni pracujących w jednym 
zespole roboczym (prowadzących roboty po sobie), 

− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

Asfalt należy przewozić 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. 
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. 
Geosiatkę zbrojeniową do nawierzchni należy przewozić i składować wg zaleceń producenta materiału. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC 16 W). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być zaprojektowana zgodnie z zasadami punktu 8 WT-2 2014. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7. 
Jeżeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8. 
 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej 
dla KR 4 

Właściwość 

Przesiew,   [% (m/m)] 

AC 16 W 
KR 4 

Wymiar sita #, [mm] od                    do 
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31,5 - - 

22,4 100 - 
16 90 100 

11,2 70 90 
8 55 80 
2 25 50 

0,125 4 12 
0,063 4 10 

Zawartość lepiszcza, 
minimum Bmin 4,6 

 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, przy ruchu KR 4 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg PN-

EN 13108-20 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC 16 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, 
metoda B w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, D.1.6, 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, 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamrażania b), 
badanie w 25°C 

ITSR 80 

a) Grubość płyty: AC16 - 60mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w 
załączniku 1 WT-2 

 
Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) podana w tablicy 7 jest to najmniejsza ilość lepiszcza 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy założonej 
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość ( ρα ), to do 
wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według 
równania: 
   

 
 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
 

 
gdzie: 
 
P1 + P2 + …Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 
ρ1 + ρ2 + …ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego z ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące 
błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie 
uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować temperaturę mieszanki 
dla asfaltu PMB 25/55-60 - 145ºC ±5ºC. 

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). 
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. 
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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 może przekraczać dla PMB 25/55-60 temperatury podanej 
przez jej Producenta. 
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 przez jej Producenta. Najniższa podana przez 
Producenta temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między 
sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Tablica 9. Rodzaj i liczba badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Metoda badania AC 

1. Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1 
PN-EN 12697-39 

1 

2. Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 1 
3. Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i 

VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzenia Vmax≤7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, 
metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo 
suchym. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w 
wodzie 

 
 
 

1 
 

4. Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i 
VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzenia 7%<Vmax<10% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, 
metoda C, w stanie uszczelnienia 
powierzchniowego. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w 
wodzie 

 
 

1 

5. Odporność na działanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 
 

1 

6. Odporność na deformacje trwałe (powiązana 
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do maksymalnego 
obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22, mały aparat, metoda B w 
powietrzu, przy wymaganej temperaturze 

 
 

1 

5.5. Przygotowanie podło ża 

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, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru 
równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Wymagana równość podłużna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku 
podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10. 

Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-
metrową lub równoważną metodą) 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę 
wiążącą [mm] 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

10 

 
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. 
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Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania poziomego z 
materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
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. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem 
warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 
14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
Na 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. 

5.6. 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. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
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. 

5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
W celu zapewnienia trwałości nawierzchni, minimalna wytrzymałość na ścinanie pomiędzy warstwą wiążącą a 
podbudową powinna wynosić 0,7 MPa (procedura badania wg zeszytu IBDiM nr 66). 
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. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji 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. 
Złącza robocze konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza 
powinny być równo obcięte, a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.5 
i 5.7. 
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. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +2 
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Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12. 

Tablica 12. Właściwości warstwy AC 

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC 16W, KR 4 8,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0 

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.  

Wbudowanie geosiatki wzmacniaj ącej (warstwy przeciwsp ękaniowej) 

Na warstwie podbudowy na styku nawierzchni projektowanej z istniejącą należy wykonać warstwę 
przeciwspękaniową z geosiatki wzmacniającej polipropylenowej o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m. 
Geosiatkę układać w pasie szerokości 100 cm, tak aby zakład geosiatki po każdej stronie łączenia nawierzchni 
wynosił 50 cm. 
Geosiatkę ułożyć zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie przewidzianym w Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem stanu istniejącego. 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt. 9.6. 

5.10. Wykonanie zabezpiecze ń kraw ędzi 

Zabezpieczenie krawędzi zewnętrznych (górnych) przy jednostronnym pochyleniu jezdni należy wykonać wg WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt. 9.6.4. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

Badania przed przyst ąpieniem 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 własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
W przypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami 
europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako całość spełnia 
odpowiednie wartości deklarowane. 

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), 
– badania kontrolne dodatkowe, 
– badania arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
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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 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza (wg pktu 5.8), 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13) 

(wg pktu 5.8), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej (wg pktu 5.4), 
– wykaz ilości materiałów (wg pktu 6. 2), 
– pomiar grubości wykonanej warstwy (wg pktu 6.4.2.1), 
– pomiar wskaźnika zagęszczenia (wg pktu 6.4.2.2), 
– pomiar zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie (wg pktu 6.4.2.3), 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.4), 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy (wg pktu 6.4.2.6), 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy (wg pktu 6.4.2.6), 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych (wg pktu 6.4.2.6). 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji, która warunkuje częstotliwość wykonywania 
badań i dopuszczalne odchyłki. Dodatkowo częstotliwość badań nie powinna być niższa niż podaje Tablica 13. 

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych oraz częstotliwość 

Lp. Rodzaj badań Częstość badań Wymagania 

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

1. Temperatura składników Dozór ciągły pkt.5.3, niniejszej SST 

2. Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku i w 
czasie wbudowania pkt.5.3, niniejszej SST 

3. 
Zawartość asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralnej 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

zawartość asfaltu wg PN-EN 

12697-1 oraz pkt. 6.4.1.1 

niniejszej SST; 

uziarnienie  mm – pkt. 6.4.1..2 

niniejszej SST 

4. Wolna przestrzeń w próbkach 
Marshalla 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5.2., Tablica 8 niniejszej 
SST 

BADANIA WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 

5. Grubość warstwy 
Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.6.4.2.1. 
niniejszej SST 

6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5,8,, Tablica 13 i 

pkt.6.4.2.2. 

niniejszej SST 

7. Wolna przestrzeń w zagęszczonej 
warstwie 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5.8., Tablica 13 i 

pkt.6.4,2,3. niniejszej SST 

6.3.3. Badania kontrolne  

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. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych 
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Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni 
jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać 
zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, 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. 

6.3.5. 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. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika 
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, 
w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa 
uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów 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. 

6.4.1.1. Zawartość asfaltu. 

Badanie polega na wykonania ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, pobranej próbki mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń w zakresie zawartości rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki 
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy nie może odbiegać od wartości projektowanej z 
uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki: ± 0,3%. 

6.4.1.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej. 

Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń uziarnienia wyekstrahowanej mineralnej z każdej próbki pobranej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy nie może odbiegać od wartości projektowanej, z 
uwzględnieniem niżej przedstawionych dopuszczalnych odchyłek: 
 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, % m/m:     ± 2,0 %, 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, % m/m:    ± 2,0 %, 
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– zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, % m/m:   ± 3,0 %, 
– zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, % m/m:   ± 3,0 %, 
– zawartość kruszywa o największym wymiarze wraz z nadziarnem, % m/m:  ± 5,0 %. 
 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 

6.4.1.3. Zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbka Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z 
rozgrzanej próbki nawierzchni nie może przekroczyć wartości podanych w tablicy 12. 

6.4.1.4. Właściwości lepiszcza odzyskanego 

Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć dla 
asfaltu PMB 25/55-60 wartości 78ºC (wg tablicy 63 WT-2 2008). 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 
15. 
 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 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 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 
2.  –  mały odcinek budowy  

 
 
 

≤ 10 
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości 
warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie 
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia 
danej właściwości. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z gęstością objętościową próbek 
Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Próbki nawierzchni powinny być 
pobrane w lokalizacji miejsca pobrania próbki mieszanki. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki 
mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. Wyniki powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 12. 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej 
próbki pobranej z nawierzchni,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 13 o więcej niż 
2,0 %(v/v) . 

6.4.2.4. 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%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  

Pomiar równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg klasy G należy stosować metodę pomiaru ciągłego 
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równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczenie odchyleń równości 
podłużnej jako największej odległości (prześwitu) między teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia 
a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej 
warstw nawierzchni należy wykonać w sposób cuągły z użyciem łaty i klina. Długość łaty do pomiaru równości 
podłużnej powinna wynosić 4 m. 
 
Wymagana równość podłużna jest określona w tablicy 16. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchylenia równości podłużnej przy odbiorzez planografem wyrażone w mm  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze 

wartości odchyleń równości  
podłużnej warstwy [mm] 

G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 9 

 
Do oceny równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego 
równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o 
długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa 
szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ± 15%. Wartość odchylenia równości 
poprzecznej należy wyznacza krokiem co 1 m. 
 
W miejscach niedostępnych dla pomiarów profilografem pomiar równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar 
wykonuje się  nie rzadziej niż co 5 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w tablicy 17. 

Tablica 17. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej wyrażone w mm  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze 

wartości odchyleń równości  
poprzecznej warstwy [mm] 

G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 9 

 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
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. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
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. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 

5.11. Kontrola uło żenia geosiatki 

Kontrolę wykonania warstwy przeciwspękaniowej należy przeprowadzić wg wytycznych producenta. 
Odbiorowi robót podlega: 
- jakość materiałów, 
- ciągłość geosiatki, poprawność ew. zakładów, 
- równość ułożenia i prawidłowość połączenia z podłożem (brak sfalowań, załamań, pęcherzy). 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC) oraz m2 [metr 
kwadratowy] powierzchni geosiatki przeciwspękaniowej wg wymagań Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji; 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej, 
− 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. 
Cena wykonania m2 warstwy wzmacniającej z geosiatki obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ułożenie geosiatki wzmacniającej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

9.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej SST) 

PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni 

– Wskaźnik przepływu kruszywa 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Badania błękitem metylenowym 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 

na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości 
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 
wypełniacza – Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i 

Kula 
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 

Metoda destylacji azeotropowej 
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy 

do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
PN-EN 12607-1 i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: 

Liczba bitumiczna 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 

asfaltów 
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 

pomiaru ciągliwości 
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 
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wahadłowego 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda 

z duktylometrem 
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

9.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mini stra Infrastruktury) 

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 cz. II. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2016 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
Instrukcja DTP-14 dokonywania odbiorów drogowych i mostowych GDDP warszawa 1989r. (z późniejszymi 
zmianami) 

9.4. 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) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.05b    NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO   

  WARSTWA ŚCIERALNA (KR 2) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w związku z realizacja zadania: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego z mieszanki AC 8S grubości 3 cm dla kategorii ruchu KR 2 wg 
PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I oraz 2016 cz. II 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. 

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, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym 
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, 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” GDDP-IBDiM. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 
mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość 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 dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1. 
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat 
technicznych. 

Tablica 1. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu AC S asfalt drogowy 

KR 2 AC 8 S 50/70 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 

 

Lp. Właściwości D50/70 Badania wg 

Właściwości obligatoryjne 

1.  Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50 ÷ 70 PN-EN 1426 

2. Temperatura mięknienia metodą PiK, °C 46 ÷ 54 PN-EN 1427 

 Odporność na starzenie w 163°C  

PN-EN 12607-1 
3. Pozostała penetracja , nie mniej niż, % 50 

4. Wzrost temperatury mięknienia, nie więcej niż, °C 9 

5. Zmiana masy (ubytek lub przyrost) nie więcej niż, % m/m 0,5 

6. Temperatura zapłonu, nie mniej niż, °C 230 PN-EN 22592 (b) 

7. Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % (m/m) 99 PN-EN 12592 

8. Indeks penetracji, - NR PN-EN 12591 Załącznik A 

9. Lepkość dynamiczna w 60°C, Pa*s NR PN-EN 12596 

10. Temperatura łamliwości, nie więcej niż, °C -8 PN-EN 12593 

11. Lepkość kinematyczna w 135°C NR PN-EN 12595 

NR – oznacza brak wymagań dla danej właściwości 
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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. 

2.3. Wypełniacz  

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania WT-1 - 2014 Kruszywa podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

 
Właściwości wypełniacza 

 

Wymagania wobec kruszyw w zależności od 
kategorii ruchu 

KR 2 

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

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa od: 1%(m/m) 

Gęstość ziaren według EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

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

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria: ΔR&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 nie 
niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka 20 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BNDeklarowana 

Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 
2014, obejmujące kruszywo grube i kruszywo drobne. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 
Kruszywa 2014. 
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.  
 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec kruszyw w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 2 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmniej: Gc85/20 

Tolerancja uziarnienia;  odchylenia nie większe niż wg kategorii: G25/15 G20/15 G20/17,5 

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: 

FI25 lub SI25 

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

C Deklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania na 
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

LA 30 
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Odporność kruszywa na polerowanie wg PN-EN 1097-8; kategoria nie 
niższa niż: 

PSV44
 

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

Nasiąkliwość według PN-EN- 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  deklarowana przez producenta 

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

10 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; kategoria: SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 923-3 deklarowany przez producenta 

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

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 

wymagana odporność 

Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3, 
kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

 
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec kruszyw w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 2 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GA85 lub G
F
85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTCNR 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria 

Ecs
 Deklarowana 

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

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

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

mLPC0,1 

 
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. 

2.5. Środek adhezyjny 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.5. 

2.6. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.6. 

2.7. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.7. 

Dostawy materiałów 

Wg SST D-04.07.01., punkt 2.8. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni mieszanki mineralno-asfaltowej – wytwórnia (otaczarka) do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania składników adhezyjnych. 
Wytwórnia , z której będzie dostarczana mieszanka powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej 
odległości z jednoczesnym spełnieniem warunków dotyczących zachowania wymaganej temperatury oraz cech 
jakościowych przy wbudowaniu mieszanki. Wytwórnia nie może zakłócić warunków ochrony środowiska tj. 
powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałasu powyżej dopuszczalnych norm. 
Wydajność wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy i posiadać pełne 
wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Wymagana jest wydajność > 100 Mg/h ; 
wytwórnia powinna posiadać certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany przez uprawnioną jednostkę; 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego– dopuszcza się prowadzenie 
robót za pomocą jednej maszyny o szerokości belki co najmniej równej całkowitej szerokości nawierzchni lub za 
pomocą dwóch rozściełaczy o szerokości belki mniejszej od szerokości nawierzchni pracujących w jednym 
zespole roboczym (prowadzących roboty po sobie), 

− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

Asfalt należy przewozić 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. 
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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 S. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być zaprojektowana zgodnie z zasadami punktu 8 WT-2 2014. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 6. 
Jeżeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 7. 
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR 2 

 
Właściwość 

Warunki zagęszczania 
wg  

PN-EN 13108-20 

 
Metoda i warunki badania AC 8 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie,  
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin 1,0 
Vmax 3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie,  
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 

VFBmin  75 

VFBmax  93 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance mineralnej 

C.1.2,ubijanie,  
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin  14 

Wrażliwość na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie,  
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażania a),  
badanie w 25°C 

ITSR 90 

a) Ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w 
załączniku 1 WT-2 

 
 
Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) podana w tablicy 6 jest to najmniejsza ilość lepiszcza 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy założonej 
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość ( ρα ), to do 
wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według 
równania: 
   

 
 
 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
 

 
 

 Przesiew, [% (m/m)] 

Właściwość AC 8 S 
KR 2 

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 
Bmin 6,0 
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gdzie: 
 
P1 + P2 + …Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 
ρ1 + ρ2 + …ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego z ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące 
błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie 
uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować temperaturę mieszanki 
dla asfaltu 50/70 - 140ºC ±5ºC. 

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). 
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 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna 
być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. 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 8. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między 
sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Tablica 9. Rodzaj i liczba badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Metoda badania AC 

1. Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1 
PN-EN 12697-39 

1 

2. Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 1 
3. Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i 

VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzenia Vmax≤7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, 
metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo 
suchym. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w 
wodzie 

 
 
 

1 
 

4. Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i 
VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzenia 7%<Vmax<10% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, 
metoda C, w stanie uszczelnienia 
powierzchniowego. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w 
wodzie 

 
 

1 

5. Odporność na działanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 
 

1 

6. Odporność na deformacje trwałe (powiązana 
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do maksymalnego 
obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22, mały aparat, metoda B w 
powietrzu, przy wymaganej temperaturze 

 
 

1 
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5.5. Przygotowanie podło ża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru 
równości tej warstwy. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10. 
 
 
Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-

metrową lub równoważną metodą) 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 

ścieralną [mm] 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

8 

 
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. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania poziomego z 
materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.8. 
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. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem 
warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 
14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 

5.6. 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. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
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. 

5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
W celu zapewnienia trwałości nawierzchni, minimalna wytrzymałość na ścinanie pomiędzy warstwą ścieralną a 
warstwą wiążącą powinna wynosić 1,0 MPa (procedura badania wg zeszytu IBDiM nr 66). 
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 ścieralnej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy 
czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji 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 
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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. 
Złącza robocze konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza 
powinny być równo obcięte, a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.5 
i 5.7. 
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. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12. 

Tablica 12. Właściwości warstwy AC 

Typ i wymiar mieszanki Projektowana grubość 
warstwy technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia 
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 
AC 8 S dla KR 2 4,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0 

 
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 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt. 9.6. 

Wykonanie zabezpiecze ń kraw ędzi 

Zabezpieczenie krawędzi zewnętrznych (górnych) przy jednostronnym pochyleniu jezdni należy wykonać wg WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt. 9.6.4. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

Badania przed przyst ąpieniem 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 własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
W przypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami 
europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako całość spełnia 
odpowiednie wartości deklarowane. 

Badania w czasie robót 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               222

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera), 
– badania kontrolne dodatkowe, 
– badania arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki 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 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza (wg pktu 5.8), 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13) 

(wg pktu 5.8), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej (wg pktu 5.4), 
– wykaz ilości materiałów (wg pktu 6. 2), 
– pomiar grubości wykonanej warstwy (wg pktu 6.4.2.1), 
– pomiar wskaźnika zagęszczenia (wg pktu 6.4.2.2), 
– pomiar zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie (wg pktu 6.4.2.3), 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.4), 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy (wg pktu 6.4.2.6), 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy (wg pktu 6.4.2.6), 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych (wg pktu 6.4.2.6). 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji, która warunkuje częstotliwość wykonywania 
badań i dopuszczalne odchyłki. Dodatkowo częstotliwość badań nie powinna być niższa niż podaje Tablica 13. 

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych oraz częstotliwość 

Lp. Rodzaj badań Częstość badań Wymagania 

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

1. Temperatura składników Dozór ciągły pkt.5.3, niniejszej SST 

2. Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku i w 
czasie wbudowania pkt.5.3, niniejszej SST 

3. Zawartość asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralnej 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

zawartość asfaltu wg PN-EN 

12697-1 oraz pkt. 6.4.1.1 

niniejszej SST; 

uziarnienie  mm – pkt. 6.4.1..2 

niniejszej SST 

4. Wolna przestrzeń w próbkach 
Marshalla 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5.2., Tablica 7 niniejszej 
SST 

BADANIA WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 

5. Grubość warstwy 
Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.6.4.2.1. 
niniejszej SST 

6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5.8., Tablica 12 i 

pkt.6.4.2.2. 

niniejszej SST 
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7. Wolna przestrzeń w zagęszczonej 
warstwie 

Minimum 1 próbka z każdego dnia 
produkcji 

pkt.5.8., Tablica 12 i 

pkt.6.4,2,3. niniejszej SST 

6.3.3. Badania kontrolne  

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. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna 
próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, 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. 

6.3.5. 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. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika 
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, 
w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa 
uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów 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. 

6.4.1.1. Zawartość asfaltu. 
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Badanie polega na wykonania ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, pobranej próbki mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń w zakresie zawartości rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki 
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy nie może odbiegać od wartości projektowanej z 
uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki: ± 0,3%. 
 
6.4.1.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej. 
 
Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń uziarnienia wyekstrahowanej mineralnej z każdej próbki pobranej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy nie może odbiegać od wartości projektowanej, z 
uwzględnieniem niżej przedstawionych dopuszczalnych odchyłek: 
 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, % m/m:     ± 2,0 %, 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, % m/m:    ± 2,0 %, 
– zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, % m/m:   ± 3,0 %, 
– zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, % m/m:   ± 3,0 %, 
– zawartość kruszywa o największym wymiarze wraz z nadziarnem, % m/m:  ± 5,0 %. 
 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 

6.4.1.3. Zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbka Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z 
rozgrzanej próbki nawierzchni nie może przekroczyć wartości podanych w tablicy 12. 

6.4.1.4. Właściwości lepiszcza odzyskanego 

Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć dla 
asfaltu 50/70 wartości 63ºC (wg tablicy 63 WT-2 2008). 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 
15. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 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 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 
2.  –  mały odcinek budowy  

 
 
 

≤ 10 
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości 
warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie 
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia 
danej właściwości. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z gęstością objętościową próbek 
Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Próbki nawierzchni powinny być 
pobrane w lokalizacji miejsca pobrania próbki mieszanki. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki 
mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. Wyniki powinny 
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być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 12. 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej 
próbki pobranej z nawierzchni,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 12 o więcej niż 
2,0 %(v/v). 

6.4.2.4. 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%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  

Pomiar równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej i wiążąco-wyrównawczej nawierzchni dróg klasy G należy stosować 
metodę profilometryczną umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wymagana równość podłużna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 
Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt umożliwiający rejestrację 
z dokładnością 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach nierówności mieszczących się w 
przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartość IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50 m. Długość ocenianego odcinka 
nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy oceniać 
łącznie z odcinkiem poprzedzającym. Do oceny równości odcinka nawierzchni ustala się minimalną liczbę 
wskaźników IRI równą 5. W przypadku odbioru robót na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita długość 
jest mniejsza niż 250 m, dopuszcza się wyznaczanie wskaźników IRI z krokiem mniejszym niż 50 m, przy czym 
należy ustalać maksymalną możliwą długość kroku pomiarowego, z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby 
wskaźników IRI równej 5. 
 
Wymagana równość podłużna jest określona przez dopuszczalną wartość średnią wyników pomiaru IRI śr oraz 
dopuszczalną wartość maksymalną pojedynczego pomiaru IRI max, których nie można przekroczyć na długości 
ocenianego odcinka nawierzchni. 
Wartość wskaźnika podana jest w tablicy 16. 

Tablica 16. Wymagania wobec równości podłużnej  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze wartości wskaźników dla 
zadanego zakresu długości odcinka drogi [mm/m] 

IRI śr IRI max 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

1,7 3,4 

 
Do oceny równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego 
równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o 
długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa 
szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ± 15%. Wartość odchylenia równości 
poprzecznej należy wyznacza krokiem co 1 m. 
 
W miejscach niedostępnych dla pomiarów profilografem pomiar równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar 
wykonuje się  nie rzadziej niż co 5 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w tablicy 17. 

Tablica 17. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej wyrażone w mm  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze 

wartości odchyleń równości  
poprzecznej warstwy [mm] 

G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 6 

 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
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. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
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. 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               226

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 
 
6.4.2.7. Właściwości przeciwpoślizgowe 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinien być 
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej 
wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o 
rozmiarze 165 R15 - zalecanej przez Światową Organizację Drogową (PIARC) lub innej wiarygodnej metody 
równoważnej. 
Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia 
przyjmuje się różnicę wartości średniej E(m) i odchylenia standardowego D: E(m) – D. Długość odcinka 
podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna 
być mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odcinkiem 
poprzedzającym. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po 
oddaniu warstwy do eksploatacji. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym 
terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Przed upływem okresu rękojmi wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niż podane w 
tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań 
poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,51, przy prędkości pomiarowej 30 
km/h. 

Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia przy 
prędkości zablokowanej opony względem 

nawierzchni 
60 km/h 90 km/h 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączania i wyłączania, postojowe, jezdnie 
łącznic, utwardzone pobocza 

≥ 0,41 - 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) 
spełniającego wymagania niniejszej SST. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika 
projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbior ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji; 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− 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, 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

9.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej SST) 

PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 

Wskaźnik przepływu kruszywa 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Badania błękitem metylenowym 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie 
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i 

jamistości 
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza – Metoda piknometryczna 
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 

polerowalności kamienia 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 

Metoda destylacji azeotropowej 
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do 

mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 
PN-EN 12607-1 
i PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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 
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– 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 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 13: Pomiar temperatury 
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 18: Spływanie lepiszcza 
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 22: Koleinowanie 
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 27: Pobieranie próbek 
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym 
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 

asfaltów 
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru 

ciągliwości 
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 

wahadłowego 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z 

duktylometrem 
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego 

tygla Clevelanda 
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

9.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mini stra Infrastruktury) 

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 cz. II. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2016 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
Instrukcja DTP-14 dokonywania odbiorów drogowych i mostowych GDDP warszawa 1989r. (z późniejszymi 
zmianami) 

9.4. 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) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.08  NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO   

  UTRWALANA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni o kategorii ruchu KR 2.  
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na kolejnym 
rozłożeniu:  

− warstwy lepiszcza,  
− warstwy kruszywa,  
− drugiej warstwy lepiszcza,  
− warstwy drobniejszego kruszywa.  

1.4. Określenia podstawowe  

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Kruszywo  

2.2.1. Wymagania dotycz ące kruszyw  

Kruszywo do wykonania powierzchniowego utrwalenia musi spełniać wymagania podane w tabeli 1, zgodne z WT-1 
2014 „Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”. 
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.  
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do powierzchniowych utrwaleń 
 
 
 

Właściwość kruszywa 
 
 

Wymagania w zależności od kategorii 

KR1-KR2 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż GC 90/20 

Tolerancje uziarnienia, odchylenie nie większe niż według kategorii G 25/15   G 20/15 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie  wyższa niż f 1 

Kształt kruszywa  wg PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4, kategoria nie  wyższa 
niż FI25 lub SI25 
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Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż C90 / 1 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o 
wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria nie wyższa niż: LA 25 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do 
mieszanki mienralno-asflatowej) wg PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: PSV 44

 

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

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

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl; kategoria nie wyższa niż: FNaCl 7 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; kategoria: SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 923-3 deklarowany przez producenta 

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

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporność 

Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3, 
kategoria nie wyższa niż: V3,5 

a) D/d < 4 

 
*) 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 mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie 
każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 

2.2.2. Składowanie kruszyw  

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej wykonywanego odcinka 
powierzchniowego utrwalenia. Każdy rodzaj i frakcja kruszywa powinna być składowana oddzielnie.  

2.3. Lepiszcza  

Do powierzchniowego utrwalenia należy zastosować emulsję kationową szybkorozpadową modyfikowaną C69 BP3 
PU zgodnie z wymogami „Wymagania Techniczne WT-3 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 
publicznych”. 

Tablica 2. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami, stosowanych do 
powierzchniowych utrwaleń   

Wymagania techniczne Metoda badań wg 
normy Jednostka 

C69 BP3 PU 

Klasa Zakres wartości 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 lub 4 50÷100 lub 70÷130 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 8 67÷71 

Czas wypływu dla 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 0 NPD 

Czas wypływu dla 4 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 

Pozostałość na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 3 ≤ 2 

Trwałość po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) 4 ≤ 5 

Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 

Adhezja PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 

WT-3 załącznik 2 3 ≥ 90 
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Wymagania techniczne dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, 
zgodnie z PN-EN 13074 

Penetracja w 25°C  PN-EN 1426 0,1 mm 4 ≤ 150 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 ºC 4 ≥ 43 

Napór sprężysty w 25°C  PN-EN 13998 % 4 ≥ 50 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprz ętu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia  

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- szczotek mechanicznych do czyszczenia nawierzchni,  
- skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa w zestawie typu kombajn,  
- walców drogowych.  

3.3. Wymagania dla sprz ętu  

3.3.1. Szczotki mechaniczne  

Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi szczotka wykonana z twardych 
elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń oraz szczotka miękka służąca do 
zamiatania i usuwania niezwiązanych ziarn kruszywa. Ze względu na duże pylenie powstające w procesie 
czyszczenia, szczotki powinny być wyposażone w urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie 
powierzchni na sucho i na mokro. 

3.3.2. Skrapiarka lepiszcza  

Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, wchodzącej w skład kombajnu, która zapewni 
rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. 
Skrapiarkę można uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli odchylenie rozkładanego 
lepiszcza od ilości założonych mieszczą się w przedziale ± 10 % w kierunku podłużnym i poprzecznym.  

3.3.3. Rozsypywarka kruszywa  

Rozsypywarkę kruszywa, wchodzącą w skład kombajnu, można uznać za przydatną do wykonywania 
powierzchniowego utrwalenia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od 
przewidywanej ilości więcej niż 1 litr/m2.  

3.3.4. Walce drogowe  

Do przywałowania kruszywa wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w opony o gładkim bieżniku, ze 
stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz walców statycznych w stalowych pancerzach, pod 
warunkiem, że nie będą powodowały miażdżenia ziaren kruszywa. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający 
powstawanie kolein. 

4.3. Transport lepiszcza 

Emulsję na budowę należy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być podzielone przegrodami na 
komory o pojemności nie większej niż 1m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ 
emulsji. Cysterna używana do transportu emulsji nie może być używana do przewozu innych lepiszczy. 
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny być 
ustawione równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Założenia ogólne  

Przed przystąpieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, nawierzchnię należy wyremontować, nadać 
odpowiedni profil podłużny i poprzeczny oraz dokładnie oczyścić; w przypadku dużego zanieczyszczenia, 
nawierzchnię należy spłukać wodą pod ciśnieniem. Powierzchniowe utrwalenie pozwala na uszczelnienie istniejącej 
nawierzchni i poprawę właściwości przeciwpoślizgowych warstwy ścieralnej.  

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia 

5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniej ącej nawierzchni 

Dla ustalenia rzeczywistej ilości lepiszcza i wielkości frakcji kruszywa pierwszej warstwy powierzchniowego 
utrwalenia, należy ocenić stopień twardości i teksturę powierzchni istniejącej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury 
powierzchni utrwalanej można posłużyć się klasyfikacją zamieszczoną w tablicy 3. 
Przy określaniu stanu powierzchni dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę innych metod oceny stanu 
nawierzchni zaaprobowanych przez Inżyniera. 

Tablica 3. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni 

Lp. Wygląd i opis powierzchni nawierzchni 
Głębokość tekstury 1)  

HS 

1 
Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate 

HS ≥ 1,7 

2 
Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne porowate 

1,2 ≤ HS < 1,7 

3 
Nawierzchnia wygładzona, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne o strukturze zamkniętej bez wysięków lepiszcza 

0,8 ≤ HS < 1,2 

4 
Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazująca tendencje do 
występowania wysięków lepiszcza lub zaprawy 

0,4 ≤ HS < 0,8 

5 
Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencją do pocenia 
lub z licznymi remontami cząstkowymi 

HS < 0,4 

1) Pomiar głębokości tekstury piaskiem kalibrowanym został podany dla uściślenia tego parametru. 

5.3.2. Ustalenie ilo ści grysów 

Ustalenie rzeczywistej ilości grysów zaleca się dokonać zgodnie z opracowaniem „Powierzchniowe utrwalenie. 
Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” . 
Ustaloną wg wymienionego opracowania ilości grysów dla podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 
należy skorygować: 
− dla pierwszej warstwy grysu o -5%, 
− dla drugiej warstwy grysu o +5%. 
 

Tablica 4. Zalecane frakcje grysów 

Głębokość rodzaj ruchu 

tekstury HS ciężki średni lekki bardzo lekki 

0,4 ≤ HS < 0,8 od 10 do 12,8 od 10 do 12,8 od 6,3 do 10 od 6,3 do 10 

0,8 ≤ HS < 1,2 od 10 do 12,8 od 10 do 12,8 od 6,3 do 10 od 4 do 6,3 

1,2 ≤ HS < 1,7 od 6,3 do 10 od 6,3 do 10 od 4 do 6,3 od 4 do 6,3 

1,7 ≤ HS  od 4 do 6,3 od 4 do 6,3 od 4 do 6,3 - 

HS < 0,4 - od 10 do 12,8 od 6,3 do 10 od 6,3 do 10 

 
Ilości kruszywa przyjmować należy w zależności od rodzaju powierzchniowego utrwalenia i przewidywanej frakcji 
grysów: 

Przykładowe ilości kruszywa dla podwójnego powierzchniowego utrwalenienia 

    grys od 10 do 12,8 mm  - od 10 do 12,0 litrów/m2 
    grys od 4 do 6,3 mm  - od 6 do 7 litrów/m2 
    grys od 6,3 do 10 mm  - od 7 do 8 litrów/m2 
    grys od 2 do 4 mm  - od 4 do 5 litrów/m2 



  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

 233

5.3.3. Ustalenie ilo ści lepiszcza 

Przy ustalaniu ostatecznej ilości lepiszcza dla każdego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu charakteryzującego 
się jednorodnymi parametrami należy korzystać z własnego doświadczenia oraz z programu projektowania 
powierzchniowych utrwaleń „Allogen”. 
Bazowe ilości emulsji asfaltowej podane w kg/m2 przyjmować: 
 

− 1-sza warstwa dla frakcji kruszywa od 10 do 12,8 oraz od 4 do 6,3 w ilości 1,10 kg/m2, 
   dla frakcji kruszywa od 6,3 do 10 oraz od 2 do 4  w ilości 1,00 kg/m2,   
 

− 2-ga warstwa dla frakcji kruszywa od 10 do 12,8 oraz od 4 do 6,3 w ilości 1,50 kg/m2, 
   dla frakcji kruszywa od 6,3 do 10 oraz od 2 do 4  w ilości 1,30 kg/m2,  

5.4. Zapewnienie przyczepno ści aktywnej lepiszcza do kruszywa 

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca może przystąpić tylko wówczas, gdy przyczepność 
aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji określona zgodnie z normą BN-70/8931-08 będzie większa od 
85%. 
Jeżeli przyczepność aktywna będzie mniejsza od 85%, to należy ją zwiększyć przez ogrzanie, wysuszenie lub 
odpylenie kruszywa bezpośrednio przed jego rozłożeniem na nawierzchni. 
Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niż emulsja asfaltowa, przyczepność aktywną 
można zwiększyć przez zastosowanie otoczonego kruszywa na gorąco. 

5.5. Warunki przyst ąpienia do robót  

Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10oC przy 
stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż +15oC przy stosowaniu innych lepiszczy. 
Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5oC przy emulsji asfaltowej i +10oC przy innych 
lepiszczach bezwodnych. 
Nie dopuszcza się wykonywania powierzchniowego utrwalenia w czasie opadów atmosferycznych.  

5.6. Odcinek próbny  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek 
próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt przewidziany do wykonywania robót spełnia wymagania określone w pkt 3 niniejszej 

SST, 
− sprawdzenia, czy dozowana ilość lepiszcza i kruszywa są zgodne z parametrami jakie zamierza się utrzymywać 

podczas robót. 
Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonania 
robót. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.7. Oczyszczenie istniej ącej nawierzchni 

Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za pomocą 
sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania wg pkt 3. W szczególnych przypadkach (bardzo duże 
zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem 
dla wyschnięcia nawierzchni - ważne przy stosowaniu lepiszczy na gorąco). 

5.8. Oznakowanie robót 

Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca w sposób 
szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.4, a dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót. 
Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu ziarn 
kruszywa pod warunkiem, że prędkość ruchu będzie ograniczona od 30 do 40 km/h. 
W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 dób 
od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości ruchu od 30 do 
40 km/h. 

5.9. Rozkładanie lepiszcza 

Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę nie niższą niż 50oC. 
Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na połowie jezdni, to złącze środkowe przy drugiej warstwie 
powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na całej 
szerokości jezdni w tym samym dniu. 
Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni należy pamiętać, że właściwą jednorodność i ilość lepiszcza uzyskuje się 
dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wypływu. Zaleca się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze 
wypływało na arkusze papieru rozłożone na nawierzchni. 
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5.10. Rozkładanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości ustalonej wg pkt 5, na świeżo rozłożonej warstwie 
lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa spełniającej wymagania określone w pkt 3. Odległość pomiędzy 
skrapiarką rozkładającą lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 40 
m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa 
powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 

5.11. Wałowanie 

Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego wałowania. Do 
wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione (walce statyczne gładkie nie są 
zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). 
Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego w tym 
samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od 8 do 10 km/h i przy ciśnieniu powietrza w oponach i obciążeniu 
na koło określonym w pkt 3 niniejszej SST. 
Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa wałuje się tylko wstępnie 
(jedno przejście walca). 

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu 

Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy ograniczyć od 30 do 40 km/h. 
Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków. Może to być kilka 
godzin - jeżeli pogoda jest sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej. 
Na ogół dobre związanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo wykonane 
powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie niezwiązane 
ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do 
podciśnieniowego ich zbierania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza i kruszywa i przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości lepiszczy i kruszywa określone w pkt 2 niniejszej SST. W 
zakresie badania sprzętu, Wykonawca winien przedstawić aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia podano w tablicy 
6. 

6.3.2. Badania kruszyw 

Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej partii. Wyniki badań powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 

6.3.3. Badania emulsji 

Jeżeli Inżynier nie ustali inaczej, to dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) emulsji asfaltowej należy badać: 

− barwę, 
− jednorodność, 
− lepkość i indeks rozpadu. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań 
1 Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa 
2 Badanie emulsji dla każdej dostawy 
3 Sprawdzenie stanu czystości nawierzchni w sposób ciągły 

4 
Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczęciem robót (odcinek 

próbny) i w przypadku wątpliwości 

5 
Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczęciem robót (odcinek 

próbny) i w przypadku wątpliwości 

6 
Sprawdzenie temperatury otoczenia                   
i nawierzchni codziennie przed rozpoczęciem robót 

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmianę roboczą 
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8 
Pomiary szerokości powierzchniowego 
utrwalenia w 10 miejscach na 1 km 

6.3.4. Sprawdzanie stanu czysto ści nawierzchni 

W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni nawierzchni, na której ma być 
wykonane powierzchniowe utrwalenie oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 5. 

6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa 

Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa należy sprawdzić pod kątem zgodności z pkt 5. 

6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzch ni 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury otoczenia i nawierzchni co do 
zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5. 

6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałych pomiarów temperatury lepiszcza, co do zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt 5. 

6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia 

6.4.1. Szeroko ść nawierzchni 

Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera dokonuje pomiaru szerokości 
powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do ± 1 cm. Szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej 
niż o ± 5 cm. 

6.4.2. Równo ść nawierzchni 

Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejącej powierzchni 
dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie należy wykonać w tych 
samych miejscach i według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników 
uzyskanych przed wykonaniem robót. 

6.4.3. Ocena wygl ądu zewn ętrznego powierzchniowego utrwalenia 

Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni 
powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą 
makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m2 [metr kwadratowy] wykonanego podwójnego powierzchniowego utrwalenia wg zasad 
niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w OST 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 wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 
obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− transport i składowanie kruszyw, 
− transport i składowanie lepiszczy, 
− dostawę i pracę sprzętu do robót, 
− przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia, 
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− prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów, 
− podwójne rozłożenie lepiszcza, 
− podwójne rozłożenie kruszywa, 
− wałowanie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera 
(archiwalna) 

BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do kruszyw 

10.2. Inne dokumenty 

Wymagania Techniczne WT-1  2014 „Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
na drogach krajowych” 

Wymagania Techniczne WT-3 2009 "Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych” 

Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie zalecane przez 
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994. 

Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984. 

Załącznik do OST - „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia”. 
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D-05.03.11  FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
frezowaniem nawierzchni asfaltowych w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem na zimno 
nawierzchni asfaltowych na głębokość zgodną z założeniami Dokumentacji Projektowej i stanem faktycznym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno -  kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre śloną głęboko ść. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Materiał pofrezowy 

Materiał pofrezowy (destrukt) będzie w całości wykorzystany na budowie. Wykonawca zapewni we własnym zakresie 
tymczasowe składowisko materiału. Jeżeli cały materiał nie zostanie wykorzystany do wykonania robót w ramach 
niniejszej inwestycji to staje się on własnością Wykonawcy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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. 
Frezarka musi być wyposażona w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. 
Frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca powinien przedstawić dane 
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na 
własny koszt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 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 w miejsce odkładu na terenie budowy dowolnymi środkami transportowymi. Transport 
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zorganizowany staraniem i na koszt Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Właścicielem materiału z rozbiórki jest Zamawiający. 
Materiał pofrezowy (destrukt) będzie wykorzystywany na budowie. Wykonawca zapewni we własnym zakresie 
tymczasowe składowisko materiału. Materiał pofrezowy, który nie zostanie wykorzystany do wykonania robót w 
ramach niniejszej inwestycji musi zostać przewieziony przez Wykonawcę na Bazę Materiałową ZDM w m. 
Głubczyce. 
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. 
Materiał może być wywożony w miejsce odkładu na terenie budowy dowolnymi środkami transportowymi. Transport 
zorganizowany staraniem i na koszt Wykonawcy. 
Przekazanie Zamawiającemu destrukt pofrezowego wymaga od Wykonawcy sporządzenia odpowiedniego protokołu 
zdawczo-odbiorowego. 
W przypadku rezygnacji Zamawiającego z elementów przeznaczonych do wywozu na jego składowisko (Baza 
Materiałowa w m. Głubczyce), do Wykonawcy robót należy załatwienie wszystkich spraw formalnych związanych ze 
sprzedażą lub utylizacją materiału rozbiórkowego. Środki pieniężne ze sprzedaży takiego materiału (złomu, 
destruktu) należą do Zamawiającego.  

5.2. Wykonanie frezowania 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i 
SST. 
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa 
należy spełnić następujące warunki: 
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 

40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się 

większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego 
oznakowania, 

d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 

5.3. Frezowanie warstwy ścieralnej przed uło żeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 

Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, 
zachowując spadki poprzeczne i niweletę istniejącej drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość 
projektowaną z dokładnością ± 5mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów kontrolnych 

Minimalna częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 
Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 
3 Spadki poprzeczne co 50 m 
4 Szerokość frezowania co 50 m 
5 Głębokość frezowania na bieżąco, według SST 

6.2.1. Równo ść nawierzchni 

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 
6 mm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne 

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

6.2.3. Szeroko ść frezowania 

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 
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cm. 

6.2.4. Głęboko ść frezowania 

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 
mm. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) frezowania nawierzchni asfaltowej wykonanego zgodnie z 
dokumentacją projektową i niniejszą SST. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Cena wykonania m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i wyznaczenie miejsc frezowania, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- oznakowanie robót, 
- rozbiórka nawierzchni przez frezowanie, 
- przemieszczenie oraz składowanie destruktu przeznaczonego do wbudowania, 
- załadunek destruktu na środki transportowe i  transport destruktu na składowisko Zamawiającego  

i wyładunek, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- pomiar geodezyjny przeprowadzony przed i po frezowaniu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
Prawo o ochronie środowiska. – ustawa z dnia 27.04.2001r. z późniejszymi zmianami 
Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 
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D-05.03.13    NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI  

MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) (KR 4) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanej w dalszym ciągu 
mieszanką SMA w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy ścieralnej z mieszanki SMA dla drogi o kategorii ruchu KR 4 wg wymagań PN-EN 13108-5 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I oraz 2016 cz. II z wyszczególnieniem następujących warstw: 

− warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8 grubości 4 cm 

− warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 grubości 4 cm. 
 

W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2. 

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, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 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. 

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. 

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

 

 

Symbole i skróty dodatkowe 



  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

 241

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, 
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 dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych 
lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 można stosować inne lepiszcza 
nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 1. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA 
ruchu SMA polimeroasfalt 

KR 4 SMA 8 PMB 45/80-55 

KR 4 SMA 11 PMB 45/80-55 

Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

(PMB) 

45/80 – 55 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w 
pośrednich 
temperatu-rach 
eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 0,1 mm 45-80 4 

Konsystencja  w 
wysokich  temperatu  
rach 
eksploatacyjnych 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 °C ≥ 55 7 

Kohezja 

Siła rozciąga-nia (mała 
prędkość rozciągania) 

PN-EN 13589  
PN-EN 13703 J/cm2 ≥ 1 w 5°C 4 

Siła rozciąga-nia w 5°C 
(duża prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 
PN-EN 13703 J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit (metoda 
uderzenia) PN-EN 13588 J/cm2 NPDa 0 

Stałość kon- 
systencji (Odporność 
na starzenie) 
wg PN-EN 12607-1 
lub  -3 

Zmiana masy  % ≤ 0,5 3 

Pozostała penetracja PN-EN 1426 % ≥ 60 7 

Wzrost temperatury 
mięknienia 

PN-EN 1427 °C ≤ 8 2 

Inne właściwości Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2592 °C ≥ 235 3 
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Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura łamliwości PN-EN 12593  °C ≤ -12 6 

Nawrót sprężysty w 
25°C PN-EN 13398 

 
% 

≥ 50 5 

Nawrót sprężysty w 
10°C NPDa 0 

Zakres plastyczności 
PN-EN 14023 Punkt 

5.1.9 °C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399  
PN-EN 1427  °C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica penetracji 

PN-EN 13399  
PN-EN 1426  0,1 mm NPDa 0 

Wymagania 
dodatkowe 

Spadek tem-  peratury 
mięknienia po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 lub -
3 

PN-EN 12607-1  
PN-EN 1427  °C TBRb 1 

Nawrót sprężysty w 
25°C po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 lub   -3 PN-EN 12607-1  

PN-EN 13398  % 

≥ 50 4 

Nawrót sprężysty w 
10°C po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 lub   -3 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
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. 

2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania WT-1 Kruszywa 2014 podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z SMA 
 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 KR 4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa od: 1%(m/m) 

Gęstość ziaren według EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

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

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria: ΔR&B8/25 

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

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21; kategoria nie niższa 
niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria: Ka 20 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BNDeklarowana 

Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo do mieszanki SMA 

Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo 
grube i kruszywo drobne. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014. 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy stosować kruszywa ze skał magmowych, 
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metamorficznych lub osadowych. 
Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej nie należy stosować kruszyw sztucznych, organicznych 
oraz kruszonych żwirów i piasków.  
 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z SMA 
 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 
 

KR 4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmniej: Gc90/15 

Tolerancja uziarnienia;  odchylenia nie większe niż wg kategorii: 
G25/15 

G20/15 

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 wg PN-EN 933-
5; kategoria nie niższa niż 

C100 / 0 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania na kruszywie o 
wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

LA 30 

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

PSV Deklarowana  

nie mniej niż 48
 *) 

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

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

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, w 1% NaCl, kategoria nie wyższa niż 7 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; kategoria: SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 923-3 deklarowany przez producenta 

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

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 

wymagana odporność 

Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 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 mineralno - 
asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać 
tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 
 
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z SMA 
 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 KR 4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GF85  

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTC20 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa 
niż: 

Ecs30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta 
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Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

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

 

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.  

2.5. 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 6 
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.4. 

Tablica 6. Wymagania dotyczące kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA 

Właściwości 
kruszywa 

Metoda  
badania 

Wymagania wg WT-1 
dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 GC 90/10 

Zawartość pyłów PN-EN 933-1 f0,5 ( tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 0,5% (m/m)) 

Odporność na polerowanie 
kruszywa, kategoria nie niższa niż PN-EN 1097-8 PSV50     tj.odporność ≥ 50 

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

Grube zanieczyszczenia lekkie, 
kategoria nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1 
p. 14.2 

mLPC 0,1 (tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze 
większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1 % (m/m)) 

2.6. Stabilizator mastyksu 

W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA zaleca 
się stosowanie stabilizatorów, 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. 

2.7. 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 A po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe, 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. 

2.8. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi 

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, 
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, asfalt modyfikowany polimerami wg 
PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.9. Materiały do zł ączenia 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 13808:2010. 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami 
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mineralnymi.  

2.10. Dostawy materiałów 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w OST D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki betonu 
asfaltowego, aby zapewnić zapas materiałów kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie. Każda dostawa asfaltu, 
kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności, potwierdzającą spełnienie wymagań 
podanych w pkt. 2, o treści według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydaną przez 
dostawcę. 
Wykonawca musi deklarować przydatność wszystkich materiałów budowlanych stosowanych do wykonania 
nawierzchni asfaltowej. Odbywa się to poprzez: 

− wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu (normy 
wyrobu, aprobaty techniczne), 

− deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu, 
− ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej. 

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatność do 
przewidywanego celu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni mieszanki mineralno-asfaltowej – wytwórnia (otaczarka) do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania składników adhezyjnych. 
Wytwórnia , z której będzie dostarczana mieszanka powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej 
odległości z jednoczesnym spełnieniem warunków dotyczących zachowania wymaganej temperatury oraz cech 
jakościowych przy wbudowaniu mieszanki. Wytwórnia nie może zakłócić warunków ochrony środowiska tj. 
powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałasu powyżej dopuszczalnych norm. 
Wydajność wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy i posiadać pełne 
wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Wymagana jest wydajność > 100 Mg/h ; 
wytwórnia powinna posiadać certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany przez uprawnioną jednostkę; 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego– dopuszcza się prowadzenie 
robót za pomocą jednej maszyny o szerokości belki co najmniej równej całkowitej szerokości nawierzchni lub za 
pomocą dwóch rozściełaczy o szerokości belki mniejszej od szerokości nawierzchni pracujących w jednym 
zespole roboczym (prowadzących roboty po sobie), 

− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić 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. 
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 
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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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki SMA 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być zaprojektowana zgodnie z zasadami punktu 8 WT-2 2014. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartość lepiszcza oraz orientacyjna zawartość środka stabilizującego 
podane są w tablicy 7. 
Wymagane właściwości mieszanki SMA podane są w tablicy 8. 
 
Tablica 7.  Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do 
warstwy ścieralnej 

 
Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) podana w tablicy 7 jest to najmniejsza ilość lepiszcza 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy założonej 
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość ( ρα ), to do 
wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według 
równania: 
   

  
 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
 

 
 
gdzie: 
 
P1 + P2 + …Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 
ρ1 + ρ2 + …ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego z ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące 
błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie 
uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować temperaturę mieszanki 
dla polimeroasfaltu PMB 45/80-55 - 145ºC ±5ºC. 
 
 
 
 

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 

SMA 8 
dla KR 4 

SMA 11 
dla KR 4 

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 

Zawartość środka 
stabilizującego, [% (m/m)] 0,3 1,5 0,3 1,5 

Zawartość lepiszcza, minimum 
Bmin 7,2 Bmin 7,4 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR 4 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20 

Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie,  
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 ,p. 4 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, 
metoda B w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 
10000 cykli 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR 

Deklarowane nie więcej 

niż 9,0 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR 

Deklarowane nie więcej 

niż 9,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie,  
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażania b),  
badanie w 25°C 

ITSR 90 ITSR 90 

Spływność lepiszcza - PN-EN 12697-18, p. 5 D 0,3 D 0,3 
a) Grubość płyty: SMA 8 - 40 mm, SMA 11 - 40 mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 
WT-2 

Wykonawca opracuje receptę laboratoryjną a następnie wraz ze wszystkimi materiałami występującymi w recepcie 
przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi w terminie nie krótszym niż 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem 
robót. Roboty mogą być rozpoczęte dopiero po zaakceptowaniu recepty przez Inżyniera. 

Inżynier może żądać wykonania badań sprawdzających wszystkich materiałów użytych do przygotowania recepty. 
Badania sprawdzające wykonane na zlecenie i koszt Inżyniera nie mają wpływu na termin wykonania robót. 
Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkowanej mieszanki. 

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). 
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. 
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 dla PMB 45/80-55 temperatury podanej 
przez jej Producenta. 
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 przez jej 
Producenta. Najniższa podana przez Producenta temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnić jednorodność dozowania 
dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na 
gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków. 

5.4. Przygotowanie podło ża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę SMA powinno być na 
całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru 
równości tej warstwy wykonanego metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej przy 
użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 9. 

 

Tablica 9. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-
metrową lub równoważną metodą) 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę 
ścieralną [mm] 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

8 

Jeżeli nierówności poprzeczne 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. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania poziomego z 
materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
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. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem 
warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 
14188-1 lub PN-EN 14188-2 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. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
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. 

5.6. Połączenie mi ędzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
W celu zapewnienia trwałości nawierzchni, minimalna wytrzymałość na ścinanie pomiędzy warstwą ścieralną a 
warstwą wiążącą powinna wynosić 1,0 MPa (procedura badania wg zeszytu IBDiM nr 66). 
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. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki SMA; 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 SMA w 
celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
Złącza robocze konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza 
powinny być równo obcięte, a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana taśmami topikowymi 
asfalto-polimerowymi rozkładanymi ręcznie lub mieszankami asfaltowo-polimerowymi rozkładanymi maszynowo. 

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 
i 5.7. 
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Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 10. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
SMA podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem 
do robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 11. 

 Tablica 11. Właściwości warstwy SMA 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 

technologicznej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

SMA 8 4,0 ≥ 97 2,0 ÷ 6,0 

SMA 11 4,0 ≥ 97 2,0 ÷ 6,0 

 
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. 

5.8. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 9.6. 

5.9. Wykonanie zabezpiecze ń kraw ędzi 

Zabezpieczenie krawędzi zewnętrznych (górnych) przy jednostronnym pochyleniu jezdni należy wykonać wg SST–
04.03.01, pkt 5.4. 

5.10. 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 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. Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach 
trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne. 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/m2, 
– kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2. 
W uzasadnionych wypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykład w celu zmniejszenia hałaśliwości 
jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.11. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

5.12. Badania w czasie robót 
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5.12.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera), 
– badania kontrolne dodatkowe, 
– badania arbitrażowe. 

5.12.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki 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 6.2.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej 
– wykaz ilości materiałów, 
– pomiar grubości wykonanej warstwy 
– pomiar wskaźnika zagęszczenia 
– pomiar zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej 
– pomiar równości warstwy asfaltowej 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji, która warunkuje częstotliwość wykonywania 
badań i dopuszczalne odchyłki. Dodatkowo częstotliwość badań nie powinna być niższa niż podaje Tablica 12. 

6.2.3. Badania kontrolne  

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. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 12. 

Tablica 12. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna 
próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.2.4. Badania kontrolne dodatkowe 



  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

 251

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. 

6.2.5. 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. 

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika 
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

5.13. Dopuszczalne odchyłki 

Uwagi ogólne 
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej 
kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21. 
Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchyłek. 
 
Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z nawierzchni. 
 
Zawartość lepiszcza i uziarnienie 
Zawartość lepiszcza – badanie polega na wykonania ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, pobranej próbki 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawartości rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy nie może odbiegać od wartości projektowanej z uwzględnieniem 
dopuszczalnej odchyłki: ± 0,3% 
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki mineralnej. Uziarnienie 
każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanych z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek: 
 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, % m/m:     ± 1,5 %, 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, % m/m:    ± 2,0 %, 
– zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, % m/m:   ± 3,0 %, 
– zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm, % m/m:   ± 4,0 %, 
– zawartość kruszywa o największym wymiarze wraz z nadziarnem, % m/m:  ± 4,0 %. 
 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 
 
Zawartość wolnych przestrzeni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbka Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z 
rozgrzanej próbki nawierzchni nie może przekroczyć wartości podanych w tablicy 8 pkt. 5.2. 
 
Badanie właściwości kruszywa i asfaltu 
Właściwości kruszyw i asfaltu należy kontrolować z częstotliwością podaną w tablicy 12 z punktu 6.2.3. Wyniki 
powinny być zgodne z wymaganiami jak w punkcie 2. 
 
Pomiar temperatury składników mieszanki 
Temperaturę składników mieszanki należy kontrolować z częstotliwością podaną w tablicy 12. Pomiar polega na 
odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 
 
Pomiar temperatury mieszanki 
Temperaturę mieszanki należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i rozładunku. Zaleca się stosowanie 
termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 

5.14. Badania cech geometrycznych i wła ściwo ści wykonanej warstwy SMA 
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5.14.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 13. 
 
 
 
Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych oraz częstotliwość 

Lp. Badana cecha Minimalna częstość wykonywania badań i 
pomiarów 

1. Szerokość warstwy 10 razy na 1 km każdej jezdni 

2. Równość podłużna Zgodnie z opisem w pkt. 6.4.3.1 niniejszej SST 

3. Równość poprzeczna Nie rzadziej niż co 5 m 

4. Spadki poprzeczne *) Nie rzadziej niż co 20 m *) 

5. Rzędne wysokościowe (oś 
podłużna i krawędzie) 

Co 20 m na prostych i co 10 m na łukach, w osi i 
na krawędziach każdej jezdni 

6. Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m 

7. Złącza podłużne i poprzeczne Każde złącze (ocena wizualna) 

8. Wygląd warstwy Ocena wizualna 

9. 
Właściwości 
przeciwpoślizgowe Zgodnie z opisem w pkt. 6.4.13 niniejszej SST 

10. Grubość warstwy 

2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 
3000m2 / na drogach dojazdowych/ 11. Zagęszczenie warstwy 

12. Wolna przestrzeń w warstwie 

 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w palnie należy wykonać w głównych punktach 
łuków poziomych 

5.14.2. Szeroko ść warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 13 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w 
poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi. 
Szerokość wykonanej warstwy wiążącej nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. 
Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 
nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak 
niż 5 cm. 

Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

5.14.3. Równo ść warstwy 

Równość podłużna 
Pomiar równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę profilometryczną pomiaru, umożliwiającą 
obliczanie wskaźnika równości IRI. 
Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt umożliwiający rejestrację 
z dokładnością 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach nierówności mieszczących się w 
przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartość IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50 m. Długość ocenianego odcinka 
nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy oceniać 
łącznie z odcinkiem poprzedzającym. Do oceny równości odcinka nawierzchni ustala się minimalną liczbę 
wskaźników IRI równą 5. W przypadku odbioru robót na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita długość 
jest mniejsza niż 250 m, dopuszcza się wyznaczanie wskaźników IRI z krokiem mniejszym niż 50 m, przy czym 
należy ustalać maksymalną możliwą długość kroku pomiarowego, z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby 
wskaźników IRI równej 5. 
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Wymagana równość podłużna jest określona przez dopuszczalną wartość średnią wyników pomiaru IRI śr oraz 
dopuszczalną wartość maksymalną pojedynczego pomiaru IRI max, których nie można przekroczyć na długości 
ocenianego odcinka nawierzchni. 
Wartość wskaźnika podana jest w tablicy 14. 
 
 

Tablica 14. Wymagania wobec równości podłużnej  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze wartości wskaźników dla 
zadanego zakresu długości odcinka drogi [mm/m] 

IRI śr IRI max 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

1,7 3,4 

 
Równość poprzeczna 
Do oceny równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego 
równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o 
długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa 
szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ± 15%. Wartość odchylenia równości 
poprzecznej należy wyznacza krokiem co 1 m. 
W miejscach niedostępnych dla pomiarów profilografem pomiar równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar 
wykonuje się  nie rzadziej niż co 5 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w tablicy 15. 
 

Tablica 15. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej wyrażone w mm  

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości  
poprzecznej warstwy [mm] 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

6 

5.14.4. Spadek poprzeczny warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 13 należy sprawdzać spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy na 
prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją ±0,5%. 
Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

5.14.5. Rzędne wysoko ściowe warstwy 

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową. 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczoną tolerancją ± 1 cm. 
Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

5.14.6. Ukształtowanie osi w planie 

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i porównaniu 
wyników pomiaru z dokumentacją projektową. Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z 
dokumentacją projektową z tolerancją 5 cm. 

5.14.7. Złącza podłu żne i poprzeczne 

Z częstotliwością podana w tablicy 13 należy sprawdzać prawidłowość wykonania złącza podłużnego i 
poprzecznego. Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza podłużne w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte 
względem siebie, co najmniej o 15 cm; złącza poprzeczne, o co najmniej 1 metr. Złącza powinny być całkowicie 
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

5.14.8. Kraw ędź warstwy 

Krawędzie powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia – pokryte asfaltem. 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 mm do 5 mm ponad 
ich powierzchnię. 

5.14.9. Wygl ąd warstwy 

Z częstotliwością podana w tablicy 13 należy sprawdzać wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni 
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wykonanego odcinka. 
Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

5.14.10. Pomiar grubo ści warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 13 należy sprawdzać grubości wykonanej warstwy. Grubości wykonanej warstwy 
na dojazdach należy określać na podstawie wyciętych próbek metodą wg PN-EN 12697-36. Grubość warstwy na 
obiekcie określić geodezyjnie. Grubości wykonanej warstwy nie mogą odbiegać od projektu o więcej niż ± 10%. 

5.14.11. Wskaźnik zag ęszczenia warstwy / dotyczy dojazdów do obiektu/ 

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzać wskaźnik zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia 
warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy poprzez porównanie gęstości 
objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla formowanych w dniu wykonania 
kontrolowanej działki roboczej. Próbki nawierzchni powinny być pobrane w lokalizacji miejsca pobrania próbki 
mieszanki. 
W przypadku wykonania więcej niż jednego badania gęstości objętościowej na próbkach Marshalla w ciągu jednego 
dnia do obliczeń zagęszczenia należy przyjąć średnią arytmetyczną z wszystkich oznaczeń. Określanie gęstości 
objętościowej należy wykonać według PM-EN 12697-6. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 97%. 

5.14.12. Wolna przestrze ń w zagęszczonej warstwie 

Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki 
mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. Wyniki powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 11. 

5.14.13. Właściwo ści przeciwpo ślizgowe 

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinien być 
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej 
wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o 
rozmiarze 165 R15 - zalecanej przez Światową Organizację Drogową (PIARC) lub innej wiarygodnej metody 
równoważnej. 
Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia 
przyjmuje się różnicę wartości średniej E(m) i odchylenia standardowego D: E(m) – D. Długość odcinka 
podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna 
być mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odcinkiem 
poprzedzającym. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po 
oddaniu warstwy do eksploatacji. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym 
terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Przed upływem okresu rękojmi wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niż podane w 
tablicy 16. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań 
poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,51, przy prędkości pomiarowej 30 
km/h. 

Tablica 16. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości 

zablokowanej opony względem nawierzchni 
60 km/h 90 km/h 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

≥ 0,41 - 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

7.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbior ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 
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8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji; 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej, 
− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 
− pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 
− wykonanie uszorstnienia poprzez rozścielenie i przywałowanie kruszywa, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Specyfikacje techniczne (SST) 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

9.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej SST) 

PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 

Wskaźnik przepływu kruszywa 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Badania błękitem metylenowym 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie 
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i 

jamistości 
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza – Metoda piknometryczna 
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 

polerowalności kamienia 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
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PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 
Metoda destylacji azeotropowej 

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 
trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do 

mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 
PN-EN 12607-1 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
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 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie 

metodą Pierścienia i Kuli 
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 

asfaltów 
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru 

ciągliwości 
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 

wahadłowego 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z 

duktylometrem 
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego 

tygla Clevelanda 
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

9.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mini stra Infrastruktury) 
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WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 cz. I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2014 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 cz. II. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2016 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
Instrukcja DTP-14 dokonywania odbiorów drogowych i mostowych GDDP warszawa 1989r. (z późniejszymi 
zmianami) 
 
 

9.4. 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) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.23  NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  BRU KOWEJ 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej w ramach zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej wibroprasowanej  gr. 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/4 gr. 3 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej wibro-prasowanej  według zasad 
niniejszej specyfikacji są: 

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest zgodność z 
wymaganiami normy PN-EN 1338. 

2.2.1. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Należy stosować kostkę betonową wibroprasowaną fazowaną i niefazowaną gr. 8 cm w kolorze zgodnym z 
Dokumentacją Projektową. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 

2.2.3. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Wytrzymałość charakterystyczna przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy 
wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 
N/mm długości rozłupania. 

2.2.4. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN1338 i wynosić nie więcej niż 5%. 

 

2.2.5. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338. 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie powinna być klasy 3, oznakowanie D. 
Odporność na działanie mrozu po 28 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
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− strata masy nie przekracza : 
− wartość średnia 1,0 kg/m2 , przy czym pojedynczy wynik <1,5 kg/m2. 

2.2.6. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy szerokiej  wg PN-EN-1338. Odporność powinna wynosić  przy 
stosowaniu w/w metody nie więcej niż ≤ 20mm. 

2.2.7. Odporność na poślizg oraz tekstura wg PN-EN 1338. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca 
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.4.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.4.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-EN 1008:2004. 

2.4.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 
Zgodnie z PN-EN 1338 do produkcji betonowych kostek brukowych powinny być stosowane tylko takie materiały, 
których przydatność do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości i skuteczności. Wymagania 
dotyczące przydatności do stosowania materiałów producent powinien podawać w dokumentacji kontroli produkcji. W 
przypadku wykazania zgodności właściwości materiałów z odpowiednimi specyfikacjami, nie ma konieczności 
wykonywania dlaszych badań. 

2.4. Podsypka z kruszywa łamanego 0/4 

Podsypkę pod kostkę należy wykonać z kruszywa łamanego 0/4 wg PN-EN 13285:2010 „ Mieszanki niezwiązane”.  
Zawartość pyłów w kruszywie nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2). 

2.5. Zasypka piaskowa do wypełnienia spoin mi ędzy prefabrykatami 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w piasku na nie 
powinna przekraczać 5 % (kategoria 2). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt i sposób wykonania robót 

3.2.1. Roboty związane z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki w uformowanym korycie wykonane będą ręcznie. 
 
3.2.2. Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostek betonowych wibroprasowanych wykonywane będą przy 
użyciu narzędzi brukarskich lub specjalistycznych układarek do nawierzchni kostkowych 
 
3.2.3. Roboty pielęgnacyjne wykonywanej nawierzchni wykonywane będą ręcznie. 
 
3.2.4. Sprzęt użyty do wykonania nawierzchni musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport kostki 

Kostka betonowa wibroprasowana przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie 
kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. 

4.3. Transport kruszywa 
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Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Podczas 
transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty kruszywa przed mieszaniem się ich i 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do wykonania nawierzchni 
z kostki. 

Miejsca pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania powyższych robót muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
Transport pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST. 

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków wykonywanej nawierzchni. 

Wykonawca dla własnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokościowe, niezbędne do 
wykonania robót. 

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robót 

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka drogi (ulicy) na którym prowadzone są roboty objęte niniejszą SST 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinek drogi na którym prowadzone są roboty należy oznakować zgodnie z 
"Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 

5.2.4. Wykonanie podsypki z kruszywa 

Podsypka z kruszywa rozścielona będzie ręcznie w korycie na uprzednio wykonanej podbudowie i powinna być 
starannie zagęszczona. Grubość podsypki 3 cm.  
Konieczne jest rozścielenie podsypki na grubość większą niż docelowa po zagęszczeniu. 
Materiały na wykonanie podsypki muszą odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej SST. 

5.2.5. Ułożenie kostek betonowych  

Kostkę betonową należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki należy uzgodnić z 
Inżynierem. 
Pierwsze kilka rzędów kostek winno być ułożone bardzo starannie dla zapobieżenia wypierania kostek już ułożonych. 
Nieregularne przestrzenie przy krawędziach są wypełniane z kostek przyciętych. Uzupełnień tych dokonuje się po 
ułożeniu kostek całych.  
Po ułożeniu kostki należy ubić przy pomocy wibratora płytowego. W normalnych warunkach wystarczające są trzy 
przejścia wibratora płytowego 

5.2.6. Wypełnienie spoin mi ędzy kostkami betonowymi 

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0.8 cm szerokość spoin na łukach zależnie od 
potrzeby nie powinna być większa niż 3 cm, a głębokość wypełnienia spoin powinna wynosić ok. 5 cm. 
Piasek do wypełnienia spoin musi odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej SST. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie składniki i materiały powinny spełniać wymagania punktu 2 niniejszej SST. 

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 

− wykonanie podsypki z kruszywa, 
− ułożenie kostki, 
− wypełnienie spoin między kostkami. 

6.4. Kontrola jako ści robót 

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod względem: 
− geometrii wykonania, 
− rzędnych i spadków podłużnych i poprzecznych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej nawierzchi z kostki betonowej na podsypce z kruszywa 
łamanego na podstawie Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST i pomiarów w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.  

8.2. Odbiór robót 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Podstawa płatno ści 

Płatność za jednostkę obmiarową wykonanej nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestów 
producenta materiałów oraz oceny jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
 
Cena wykonania m2 robót obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− oznakowanie prowadzonych robót, 
− geodezyjne wyznaczenie odcinków wykonywanej nawierzchni,  
− wykonanie koryta gruntowego, 
− rozścielenie i zagęszczenie podsypki z kruszywa, 
− ułożenie kostek betonowych, 
− wypełnienie spoin między kostkami, 
− pielęgnacja wykonanych elementów, 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów przewidzianych  w specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntów. 
PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  
PN–EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 1338:2005  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 

Wymagania i metody badań 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu 
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia  
6.06.1990 r. 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów. 
 
Dz. U. Nr 63 z dn. 03.08.2000 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 735 z dnia 30.05.2000. 
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D - 06.01.01  UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE 

SKARP, ROWÓW i ŚCIEKÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów w zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z powierzchniowym umocnieniem skarp rowów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowad za wodę. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro ślinna zawieraj ąca co najmniej 2% cz ęści organicznych. 

1.4.3. Humusowanie - zespół czynno ści przygotowuj ących powierzchni ę gruntu do obudowy ro ślinnej, 
obejmuj ący dog ęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urod zajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dog ęszczeniem. 

1.4.4. Hydroobsiew - proces obejmuj ący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków 
użyźniaj ących i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są: 
− ziemia urodzajna, 
− nasiona traw. 

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: 
a) 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%, 
b) zawartość fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH    ≥ 5,5. 

2.4. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki 
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traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 

2.5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potas) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. Należy zastosować nawozy wieloskładnikoweh zawierające azot, fosfor i 
potas. 
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inżyniera. 

2.6. Mieszanina do hydrosiewu 

Ramowy skład gotowej do użycia mieszaniny hydrosiewu powinien być następujący: 
− mieszanki nasion traw lub roślin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m2, (180-300 kg/ha) 
− włókna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m2, (900-1500 kg/ha) 
− nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2, (200-500 kg/ha) 
− woda od 2,5 do 4 l/m2, (25-40 m3/ha) oraz 
− dodatkowe komponenty wspomagające (naturalne barwniki, kleje zawiązujące, hydrożele) 

 
Skład mieszanek traw, uzależniony od rodzaju gruntu, może być przyjmowany według PN-B-12074. 
Nasiona roślin powinny spełniać wymagania PN-R-65023. 
Zabrania się wykonywać hydrosiewu na bazie osadów ściekowych. 

2.7. Płyty betonowe a żurowe 

Do umocnień stosować ażurowe płyty betonowe spełniające wymagania PN-EN 1339 o następujących parametrach: 
− wymiary 40x60x10cm, 
− wymagania na warunki atmosferyczne – klasa 2 (nasiąkliwość średnia ≤ 6,0 %), 
− klasa wytrzymałości na zginanie – klasa 2 (wytrzymałość charakterystyczna ≥ 5,0 MPa; minimalna 

wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa). 
Płyty betonowe ażurowe muszą posiadać atest do stosowania w budownictwie melioracyjnym. Do każdej partii 
sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument 
potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Przy odbiorze partii materiałów na budowie 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego.  

2.8. Podsypka cementowo – piaskowa 

Podsypkę pod umocnienie z płyt należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 
- piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w 
piasku na podsypkę piaskową i cem.-piaskową nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2), 
- cement - należy stosować cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Część 1. Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2.9. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 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”. 

2.10. Beton klasy B10 (C8/10) 

Beton klasy B10 (C8/10) na wykonanie podbudowy betonowej spełniający wymagania podane w normie PN–EN 206 
oraz SST M-13.02.02. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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: 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek lemieszowych, 
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport ziemi urodzajnej 

Ziemia urodzajna może być przewożona na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zaakceptowanymi przez Inżyniera i zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 
Materiały transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.3. Transport płyt a żurowych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi z zachowaniem ogólnych zasad jak przy 
transporcie obrzeży i krawężników. 

4.2.4. Transport piasku i cementu 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty piasku przed mieszaniem się 
ich. Podczas transportu materiały należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

4.2.5. Transport betonu  

Beton transportowany może być dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego 
betonu wg SST M-13.01.00. Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 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 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 30o do 45o 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 traw ą 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych polega na: 
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, aby 
uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%, 

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 
30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 

c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą mulczowania 
lub hydromulczowania. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.4. Pogłębianie i profilowanie dna i skarp rowów 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. 
W wyniku prac należy uzyskać wymiary geometryczne zgodnie z dokumentacją projektową. 
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego 
i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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5.5. Wykonanie umocnienia płytami a żurowymi 

Skarpy i dno rowu oczyścić i wyprofilować zgodnie z pkt. 5.4. Na wyprofilowanym podłożu ułożyć podbudowę 
betonową w warstwie o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową, a następnie płyty betonowe ażurowe gr. 10 
cm. Układanie płyt ażurowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków 
transportowych lub z miejsca składowania. Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do 
podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. Spoiny 
pomiędzy prefabrykatami zamulić piaskiem, otwory w płytach wypełnić piaskiem na pełną wysokość płyt. Do ubijania 
płyt stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego lub ubijaki ręczne z osłoną gruntową dla ochrony 
płyt przed uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola jako ści humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, 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 m2. Na 
zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola umocnienia elementami prefabrykowanym i 

Podczas prowadzenia robót należy kontrolować: 
− zgodność wykonywania umocnienia z Dokumentacją Projektową, 
− jakość zastosowanych materiałów: podsypki, obrzeży, płyt,  
− kształt i wymiary przekroju umocnienia, 
− rzędną spodu i góry umocnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie i 
obsianie nasionami traw oraz przez umocnienie płytami ażurowymi, przy spełnieniu wymagań Dokumentacji 
Projektowej i niniejszej SST. 
Grubość warstwy humusu określa Dokumentacja Projektowa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup i dostarczenie materiałów, 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, 
− ew. pielęgnacja spoin, 
− obsianie mieszanką traw, 
− pielęgnacja umocnienia, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej i zaleconymi przez Inżyniera, 
− uporządkowanie terenu. 
 
Cena wykonania m2 umocnienia skarp i rowów płytmia ażurowymi obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup i dostarczenie materiałów, 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               266

− profilowanie podłoża wraz z zagęszczeniem, 
− ułożenie podbudowy betonowej oraz płyt ażurowych wraz z zamuleniem otworów i spoin, 
− pielęgnacja umocnienia, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej i zaleconymi przez Inżyniera, 
− uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu 
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody badań 

10.2. Inne materiały 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999. 
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D - 06.03.01  ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z umocnieniem poboczy w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z umocnieniem poboczy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - cz ęść korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymani a się pojazdów, 
umieszczenia urz ądzeń bezpiecze ństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu żąca 
jednocze śnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Kruszywo 

Materiałem do wykonania uzupełnienia pobocza z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, niezwiązane o uziarnieniu 0/31,5mm 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.  
 
Do umocnienia pobocza drogi wojewódzkiej i dróg poprzecznych stosować kruszywo o jasnej barwie. 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi o rzędnych podanych w tablicy 1 
 
Tablica 1.  Uziarnienie mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm na umocnienie pobocza 
 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

Przechodzi przez: 
45 

31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,063 

 
100 

90  - 100 
55  -  85 
35  -  68 
22  -  60 
16  -  47 
9  -  40 
5  -  35 
0  -  9 
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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. 

Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy i nawierzchni wg WT-4 2010 – 
odniesienia podane w tablicy dotyczą numeracji w WT-4 

 

Lp. Właściwość Pobocze drogi 
Rozdz. w PN- 

EN 13285 

Odniesienie do 
tablicy w PN-EN 

13285 

1 Uziamienie mieszanek 0/31,5 4.3.1 Tabl.4 

2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 4.3.2 Tabl. 2 

3 Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR 4.3.2 Tabl. 3 

4 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 4.3.3 Tabl.4 i 6 

5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE**) co najmniej 45 4.6 - 

6 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej 
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1. kategoria nie wyższa niż LA35 - - 

7 
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

deklarowana - 
 
- 
 

8 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F4 - - 

9 
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej ≥ 80 - 

 
- 
 

10 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) 
wilgotności optymalnej wg metody Proctora 80-100 - 

 
- 

 
**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Rozłożenie materiału pofrezowego wykonać mechanicznie, np. rozściełaczem, równiarką. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu, na małych powierzchniach materiał można rozłożyć ręcznie. Do zagęszczenia stosować 
należy walce stalowe lub ogumione. Na małych powierzchniach stosować należy zagęszczarki płytowe. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami, nadmiernym wysuszenie i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podło ża 

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o 
właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
Podłoże pod warstwę umocnienia stanowią grunty rodzime lub nasypowe.  
Przygotowanie podłoża polega na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 
0,98. 

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 zag ęszczanie 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 
10 cm po zagęszczeniu. Warstwa kruszywa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli pobocze 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 (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 umocnionego pobocza wg BN-77/8931-12 powinien wynosić nie mniej niż 0,98. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w Inżynier stwierdzi 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 umocnienia poboczy. 
Wielkość i lokalizację odcinka próbnego uzgadnia Wykonawca z Inżynierem. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.6. Utrzymanie umocnionego pobocza 

Pobocze po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, pobocze 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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów po zakonczeniu robót podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów umacnianych poboczy 

 

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. Dopuszcza się, za zgodą Inżyniera, pobieranie próbek ze 
środków transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotno ść mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie poboczy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie poboczy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej niż 10 razy na 10 000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie poboczy stabilizowanych 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. 
 

E2 / E1 ≤ 2,2 

6.3.5. Właściwo ści 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 dotycz ące wykonanej podbudowy 

6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podano w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów umacnianych poboczy 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
przypadająca na jedno 

badania [m2] 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10 000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg  tablicy 
1, pkt. 2.3.2 Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna 
co 50 m 

3 Równość poprzeczna 
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6.4.2. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 1%. 

6.4.3. Równo ść poboczy 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. Maksymalny prześwit pod 
łatą nie może przekraczać 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] umocnienia powierzchni poboczy kruszywem wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m2 umocnienia poboczy obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
− równomierne rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie, nadanie odpowiedniego spadku oraz zagęszczenie 

warstwy kruszywa o grubości 10 cm, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie miejsca budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Min istra Infrastruktury) 

WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010, Warszawa 2010 

10.3. Inne materiały 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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D-07.01.01       OZNAKOWANIE POZIOME 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 
poziomego dróg w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 
odbiorem oznakowania poziomego i obejmują wykonanie następujących elementów: 

 linie segregacyjne i krawędziowe 
 linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 
 linie na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach 
 strzałki i inne symbole malowane ręcznie, 
 maty z wypustkami. 

Oznakowanie będzie wykonywane jako grubowarstwowe. 

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. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako 
linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na 
którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek 
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne 
miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników, 
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

1.4.7. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. 
Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

1.4.8. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania 
wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.9. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 

1.4.10. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

1.4.11. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

 

2. materiały 
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2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Dokument dopuszczaj ący do stosowania materiałów 

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną. 

2.3. Badanie materiałów, których jako ść budzi w ątpliwo ść 

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 punkcie 2. Badania te 
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami 
technicznymi POD-97”. 

2.4. Oznakowanie opakowa ń 

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

2.5. Przepisy okre ślające wymagania dla materiałów 

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

2.6. Maty z wypustkami (guzami) 

Maty z wypustkami przewidziane są do wbudowania przed przejściami dla pieszych. Maty wykonane są z tworzywa 
sztucznego o szerokości 60 cm. 
Dobór materiału do wbudowania podlega akceptacji Inżyniera. 

2.7. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakow ania dróg 

2.6.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego 

Jako materiały do znakowania grubowarstwowego należy użyć masy chemoutwardzalne umożliwiające nakładanie 
ich warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5mm. 
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w 
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny 
tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej. 
Właściwości materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych elementów określa Aprobata Techniczna. 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
 
2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania grubowarstwowego 
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do 
znakowania: 
− grubowarstwowego 2% (m/m). 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości 
większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.4. Kulki szklane 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do 
oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła 
wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Zalecane uziarnienie mikrokulek 100-600 mikrometrów lub 125-630 mikrometrów 
Mikrokulki powinny by ć powierzchniowo ulepszone 
Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność 
na wodę i chlorek sodowy zawierać nie więcej niż 25% kulek z defektami. 
Badania wg normy francuskiej NF/P/98-641. 

2.8. Wymagania wobec materiałów ze wzgl ędu na ochron ę warunków pracy i środowiska 

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

2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Materiały do znakowania 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 znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek 

ręcznych, 
− frezarek, 
− sprężarek, 
− malowarek zintegrowanych z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi, 
− układarek mas chemoutwardzalnych, 
− wyklejarek do taśm, 
− kotły do rozgrzewania masy, 
− sprzętu do badań, określonych w SST. 
 
Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować 
równomierność ich podawania. 

3.3. Sprzęt towarzysz ący 

Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi (z oznakowaniem ruchomym) do rozstawiania i 
zbierania pachołków które zabezpieczają świeże znakowanie przed rozjechaniem. Wykonawca powinien 
dysponować taka liczbą pachołków ostrzegawczych, by móc zabezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu 
wyschnięcia naniesionego na nim znakowania i oddania pod ruch. 
Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych, przewidzianych do oznakowania 
odcinka robót wg „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24 z dnia 
18.06.1993 r.) 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym mechaniczne starcie znakowania w przypadku jego 
korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do usuwania zanieczyszczeń. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 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 pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny 
transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą 
PN-O-79252.  
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed 
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania znakowania powinny być spełnione następujące warunki zewnętrzne: 
 minimalna temperatura powietrza: 10° C, 
 minimalna temperatura nawierzchni: 10° C, 
 maksymalna wilgotność względna powietrza: 85%, 
 brak silnych wiatrów, 
 brak opadów atmosferycznych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu znakowania wcześnie rano lub późnym wieczorem i w nocy, 
gdyż wtedy wilgotność względna powietrza gwałtownie rośnie osiągając niekiedy wartość 100% i może zajść 
zjawisko wykroplenia wody na powierzchni drogi. W tym przypadku nie należy wykonywać oznakowania. 
Na wniosek Wykonawcy, w szczególnych okolicznościach, Zamawiający może zezwolić na wykonanie znakowania w 
niższej lub wyższej temperaturze oraz przy wyższej wilgotności, jeśli zezwalają na to warunki określone przez 
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producenta materiału używanego do znakowania. 

5.3. Jednorodno ść nawierzchni znakowanej 

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

5.4. Przygotowanie podło ża do wykonania znakowania 

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

5.5. Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do 
ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych”, SST 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. 
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z 
dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

5.6. Wykonanie znakowania drogi 

5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 
znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość 
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze układarki. 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 powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń 
samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich 
zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na 
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy zastosować podkład (primer) 
poprawiający przyczepność nakładanego oznakowania do nawierzchni. 
UWAGA: 
Dla celów kontroli jakości wykonanego oznakowania grubowarstwowego strukturalnego należy, w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem, tuż po wykonaniu odcinka oznakowania grubowarstwowego rozprowadzić packą 
wykonane oznakowanie tak, aby uzyskać jednolitą białą powierzchnię (bez prześwitów czarnej nawierzchni). 
Długość takiego odcinka testowego powinna być taka, aby była możliwość ustawienia aparatu do pomiarów bieli 
oznakowania i wykonania pomiarów. Należy wykonać ewidencję tych punktów, w celu ponownego sprawdzenia 
parametrów oznakowania. 

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, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 
− grubowarstwowego, metodą frezowania, 
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. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania podło ża 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. Widzialność w dzień 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowania wyrażoną 
współrzędnymi chromatyczności. 
Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, 
barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
Wartość współczynnika β 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 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 

 

 

 

Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 
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Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 

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

 
Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle 
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006 (po wydaniu) . 
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, 

6.3.1.2. Widzialność w nocy 

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy: 
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− białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego: 
a) grubowarstwowego barwy: 
− białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 
b) folii: 
− dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 
  
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN-EN 
1436:2000 z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005. 
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: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona 
wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000  lub POD-97 i POD-2006 (po wydaniu). 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 ST 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 1423:2001. 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. 

6.3.1.4. Trwałość oznakowania 
Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC określonej w 
POD-97 lub POD-2006 powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do poziomego 
oznakowania dróg. 
W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w 
oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu 
nawierzchni metody tej nie stosuje się. 
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w dzień, 
w nocy i szorstkości. 

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas 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. 

6.3.1.6. Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 
a) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 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 SST, następujące 
badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
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− 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 lub POD-2006 (po wydaniu), 

b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu), 
− 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, 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). 

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 lub POD-2006 (po wydaniu). 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 większa wiarygodność wyników. 
W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości 
≥ 100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w przypadku wykonywania pomiarów 
aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na otwartych do ruchu 
odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h , a także na liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami, 
należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w 
ruchu. 
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. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

1  Zawartość składników lotnych w materiałach 
do znakowania 
− rozpuszczalników organicznych 
− rozpuszczalników aromatycznych 
− benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
 

≤ 25 
≤ 8 

 
0 

2  Właściwości kulek szklanych  
− współczynnik załamania światła 
− zawartość kulek z defektami 

 
- 

% 

 
≥ 1,5 

20 

3  Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu miesiące ≥ 6 
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Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowania poziomego 

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, 
− żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 150 

 
 
 

R4 
R3 

2 Współczynnik odblasku RL dla oznako-
wania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy 
po wykonaniu, barwy:  
− białej, 
− żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 150 
≥ 100 

 
 
 

R3 
R2 

3 Współczynnik odblasku RL dla oznako-
wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu 
barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 100 R2 

4 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

5 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznako-
wania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, 
barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 35 RW2 

6 Współczynnik luminancji β dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu) barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej, 
− białej na nawierzchni betonowej, 
− żółtej 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

7 Współczynnik luminancji β dla oznakowa-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od 
wykonania) barwy: 
- białej 
- żółtej 

 
 
 
- 
- 

 
 

 
≥ 0,30 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B1 

8 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30 
dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

9 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu 
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10 Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11 Trwałość oznakowania cienkowarstwo-wego 
po 12 miesiącach: 

 
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do 
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 [metr kwadratowy] powierzchni naniesionych znaków. 

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 SST. Sprawdzeniu 
podlegają cechy oznakowania określone niniejszej SST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu 
gwarancyjnego. 

9. podstawa płatno ści 

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

Cena m2 wykonania robót związanych z naniesieniem oznakowania obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 

projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe 
PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, 
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 kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 
PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 

szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 
PN-EN 1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg 

PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg (Zmiana A1) 

PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
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 zwi ązane 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) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
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D-07.02.01       OZNAKOWANIE PIONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oznakowania pionowego w ramach realizacji zadania: 
  
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 
odbiorem oznakowania pionowego stałego stosowanego na drogach oraz urządzeń towarzyszących, w postaci: 
- ustawienie słupków stalowych do znaków śr. 70mm prostych i wspornikowych, 
- ustawienie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, drogowskazów tablicowych, znaków 
kierunku i miejscowości oraz uzupełniających, 
- ustawienie słupków przeszkodowych U-5a, U5a/C-9 
- ustawienie lustra drogowego U-18. 
 
Niniejsza specyfikacja dotyczy również zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem 
oznakowania tymczasowego pionowego i poziomego stosowanego na drodze na czas prowadzenia robót, w postaci: 
- wykonanie, utrzymanie i usunięcie tymczasowego oznakowania jezdni taśmami koloru żółtego, 
- ustawienie słupków stalowych do znaków śr. 70mm 
- ustawienie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz tabliczek T, 
- ustawienie słupków prowadzących z sygnalizatorami świetlnymi, 
- ustawienie tablic prowadzących ciągłych z sygnalizatorami świetlnymi, 
- ustawienie na czas budowy tablic informacyjnych wraz z konstrukcją wsporczą oraz demontaż i odwóz. 
Wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich robót prowadzonych w strefie ruchu drogowego i 
ruchu pieszych,  utrzymania i późniejszej likwidacji dróg tymczasowych oraz platform roboczych dla maszyn. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony 
na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być 
wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych 
tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje 
właściwości odblaskowych). 

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 - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, 
wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 

1.4.7. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji. 

1.4.8. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty 
produkcji. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. materiały 
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2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 

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

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. 
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
206-1. 

2.3.1. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN 
197-1. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. Zaleca się stosowanie kruszywa 
o marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 934-2. 
W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo 
domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

2.3.5. Pręty zbrojenia 

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

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi KPED lub z propozycją Wykonawcy 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  

Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników, 
zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i kątowników podano w tablicy 1 i 2. 
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Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 

Średnica Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki 
zewnętrzna 

mm 
ścianki 

mm 
kg/m średnicy 

zewnętrznej 
grubości 
ścianki 

44,5 
48,3 
51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 
70,0 
76,1 
82,5 
88,9 

101,6 
102,0 
108,0 
114,0 
114,3 
121,0 

od 2,6 do 11,0 
od 2,6 do 11,0 
od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 
od 3,2 do 34,0 
od 3,6 do 20,0 
od 4,0 do 12,0 
od 3,6 do 20,0 
od 4,0 do 14,0 
od 3,6 do 20,0 
od 4,0 do 16,0 

od 2,69 do 9,09 
od 2,93 do 10,01 
od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
od 3,87 do 15,0 
od 4,11 do 16,1 
od 4,33 do 18,7 
od 4,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 
od 6,26 do 30,8 
od 6,76 do 34,0 
od 8,70 do 40,2 
od 9,67 do 26,6 
od 9,27 do 43,4 
od 10,9 do 34,5 
od 9,83 do 46,5 
od 11,5 do 41,4 

 
 
 
 
 
 
 
 

± 1,25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

± 15 % 

Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 

Wymiary Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki 
ramion 

mm 
ramienia 

mm 
kątownika 

kg/m 
długości 
ramienia 

grubości 
ramion 

40 x 40 
45 x 45 
50 x 50 
60 x 60 
65 x 65 
75 x 75 
80 x 80 
90 x 90 

100 x 100 

od 4 do 5 
od 4 do 5 
od 4 do 6 
od 5 do 8 
od 6 do 9 
od 5 do 9 

od 6 do 10 
od 6 do 11 
od 8 do 12 

od 2,42 do 2,97 
od 2,74 do 3,38 
od 3,06 do 4,47 
od 4,57 do 7,09 
od 5,91 do 8,62 

od 5,76 do 10,00 
od 7,34 do 11,90 
od 8,30 do 14,70 

od 12,20 do 17,80 

± 1 
± 1 

± 1,5 
± 1,5 
± 1,5 
± 1,5 
± 1,5 
± 1,5 
± 2 

± 0,4 
± 0,4 
± 0,5 
± 0,5 
± 0,5 
± 0,5 
± 0,5 
± 0,5 
± 0,6 

 

2.4.2. 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 proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07, 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. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z 
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości 
ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej 
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i 
numer wytopu. 

2.4.3. 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. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika 
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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 - tablica 3 
lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się 
tylko w wiązkach. 

Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020 

 
 

Stal 

Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów o 
grubości lub średnicy, w mm 

Wytrzymałość na 
roz- ciąganie, MPa, 

dla wy- robów o 
grub. lub śred. w 

mm 
 

do 40 
od 40  
do 65 

od 65  
do 80 

od 80 
do 100 

od 100 
do 150 

od 150 
do 200 do 100 

od 100 
do 200 

St3W 
 

St4W 

225 
 

265 

215 
 

255 

205 
 

245 

205 
 

235 

195 
 

225 

185 
 

215 

od 360 
do 490 
od 420 
do 550 

od 340 
do 490 
od 400 
do 550 

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów, to elektroda 
powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 lub PN-M-69430, względnie innej uzgodnionej normy, a drut 
spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-
tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6 do 8 mm, gdy elementy 
łączone są grubsze niż 15 mm. 
Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 
Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są następujące 
wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie 
wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności elektrod lub drutów z 
normą. 
Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników 
wywołujących korozję. 

2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

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

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

 
Agresywność korozyjna 

atmosfery 
Minimalna grubość powłoki, µm, 

 przy wymaganej trwałości w latach 
według PN-H-04651 10 20 

Umiarkowana 
Ciężka 

120 
160 M 

160 
200 M 

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

2.4.6. 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. 
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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: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 
− blacha stalowa, 
− inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta 

aprobaty technicznej. 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie 
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia 
stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod 
warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. 
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 
antykorozyjnymi. 
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie 
mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku 

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

2.5.7. Wymiary tarcz znaków i tablic. 

Wymiary tarcz znaków i tablic powinny spełniać wymagania zawarte w Instrukcji o znakach pionowych w zależności 
od funkcji drogi. 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały 
okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie 
folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej 
zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia 
oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od 
rodzaju materiału. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i 
pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na 
obrzeżach tarczy znaku. 
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Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby 
na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 
− 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku 
niż: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 
− 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej 
niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 
usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 
zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości 
znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod 
warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 
każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie 
przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 
wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak 
musi być bezzwłocznie wymieniony. 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do 
powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że 
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyżej 
dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni 
każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie 
wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy 
promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do 
„Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza 
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po 
ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 

2.7. Materiały do monta żu znaków 

Wszystkie ocynkowane 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. 

2.8. Tablice informacyjne 

Tablice informacyjne powinny zostać ustawione najpóźniej 21 dni po rozpoczęciu robót w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. 

2.9. Słupki przeszkodowe U-5a, U5a/C-9 

2.10. Lustro drogowe U-18 

2.11. Taśmy do znakowania dróg 

Do tymczasowego znakowania poziomego dróg stosować należy taśmy koloru żółtego. 

2.12. Materiały do wykonania i utrzymania tymczasow ej organizacji ruchu 

Stosować należy znaki zgodne z założeniami uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wszystkie 
elementy oznakowania tymczasowego podlegają akceptacji Inżyniera. 

Materiały do wykonania i utrzymania dróg tymczasowy ch i platform roboczych 

Materiały zgodne z możliwościami wykonawcy robót. Materiały podlegają akceptacji Inżyniera. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany 
zgodnie z BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
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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. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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: 
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 12620. 
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na 
środkach transportu powinno być symetryczne. 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami 
transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 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. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcj i 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 
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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. 
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST 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. 
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. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

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

nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach 
drogowych pionowych. 

5.5. Wykonanie spawanych zł ącz 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 ± 1,0 mm dla spoiny o grubości powyżej 6 mm. 
Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien 
być większy niż 1 mm. 
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inżynier może dopuścić wady większe niż 
podane w tablicy jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego. 

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

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm 

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

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

 
3,0 

5.6. Konstrukcje wsporcze 

5.6.1. 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 m2, gdy występuje możliwość 
bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami 
ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 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, SST lub Inżynier. 

5.6.2. 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. 
 

5.6.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez  
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 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. 

5.6.4. 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. 

5.6.5. 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. 

5.6.6. 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. 

5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcj ą wsporcz ą 

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

5.8. Trwało ść wykonania znaku pionowego 

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

5.9. Tabliczka znamionowa znaku 

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 
b) datą produkcji, 
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
d) datą ustawienia znaku. 
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok wymaganego 
przeglądu technicznego. 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych 
warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

5.10. Oznakowanie tymczasowe pionowe 

Oznakowanie wykonać zgodne z założeniami uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wszystkie 
elementy oznakowania tymczasowego podlegają akceptacji Inżyniera. Oznakowanie podlega bieżącemu utrzymaniu 
i kontroli w cyklu min. 1 kontrola na dzień dla całego odcinka oznakowania tymczasowego. 

5.11. Oznakowanie poziome ta śmami 

Oznakowanie poziome tymczasowe jezdni wykonać należy taśmami koloru żółtego. Taśmy nanosić na odtłuszczoną 
i oczyszczoneą z kurzu i luźnych cząstek nawierzchnię jezdni w zakresie i kształcie zgodnym z tymczasową 
organizacją ruchu. 
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6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów be tonowych 

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 z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6. 

Tablica 6. 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 

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  

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

wyrobów liczą-cej do 1000 
elementów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

punktu 2 

 
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, wysokość 

zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 
− przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy 

dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
− oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do 

pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
− w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, 

zgodnie z PN-M-06515, 
− złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 

6.3.3. Kontrola tymczasowej organizacji ruchu 

Kontrola tymczasowej organizacji polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonanego oznakowania pionowego i 
poziomego z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Kontroli podlega zgodność typu i 
lokalizacji zamontowanych znaków pionowych, lokalizacja i kształt oznakowania poziomego taśmami w kolorze 
żółtym oraz sprawność sygnalizacji świetlnej. 
Kontrola oznakowania (na całym odcinku robót) w ramach tymczasowej organizacji ruchu, musi odbywać się 
przynajmniej 1 raz dziennie.  

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są szt [sztuka] dla słupka, znaku, słupka przeszkodowego oraz lustra drogowego. 
W przypadku rozliczania oznakowania tymczasowego oraz wykonania dróg tymczasowych jednostką obmiarową 
będzie ryczałt za całość robót, tj. wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie, 
utrzymanie i likwidacja dróg tymczasowych i platform roboczych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
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. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego [szt] obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup materiałów i wyrobów gotowych, 
− wykonanie fundamentów, 
− dostarczenie i ustawienie słupków oraz konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− ustawienie słupka przeszkodowego, 
− montaż lustra drogowego, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania tymczasowej organizacji ruchu [ryczałt] obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i pozyskanie niezbędnych uzgodnień, 
− opracowanie projektu dróg tymczasowych i zabezpieczeń w strefie nawierzchni kolejowej, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup materiałów i wyrobów gotowych, 
− wykonanie, utrzymanie i likwidacja oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji w ramach tymczasowej 

organizacji ruchu, 
− wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg tymczasowych i platform roboczych, 
− uporządkowanie i rekultywacja terenu. 

10. przepisy zwi ązane 

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-EN 12620 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy, i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
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-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego 
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 
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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-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
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 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw 

wysokochromowych do napawania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe – Część 1: Znaki stałe 

10.2. Inne dokumenty 

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). 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, Transprojekt–Warszawa, 1979. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szzegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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D-07.02.02       SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE 

ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawianiem wzdłuż drogi  
słupków prowadzących i znaków hektometrowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słupek prowadzący (U-1) - 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. Znak hektometrowy (U-8) - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu uściślenia 
przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi podlegających ewidencji dróg oraz lokalizacji 
zdarzeń drogowych. Znak hektometrowy ma postać cyfry naklejonej lub namalowanej w dolnej części słupka 
prowadzącego. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Znaki powinny zostać wykonane w standardzie odpowiadającym standardowi znaków na sąsiadujących odcinkach.  
Pozostałe wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Słupki prowadz ące z tworzyw sztucznych 

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu słupków prowadzących są: 
− słupki prowadzące z tworzyw sztucznych, 
− elementy mocujące słupek prowadzący do bariery ochronnej, 
− elementy odblaskowe, 
− farby. 

 
Typ słupka prowadzącego powinien być ustalony w dokumentacji projektowej lub SST i powinien być zgodny ze 
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 
umieszczania na drogach”. 
Słupki prowadzące powinny mieć w przekroju kształt trapezu. 
Wysokość słupka prowadzącego powinna wynosić około: 
− 150 cm dla słupka U-1a umocowanego w gruncie, 
− 100 cm dla słupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza, 
−  40 cm dla słupka U-1b umieszczonego nad barierą ochronną. 
Na słupkach powinny być umieszczone elementy odblaskowe prostokątne lub równoległoboczne o szerokości 4 cm i 
wysokości 20 cm barwy czerwonej po stronie czołowej słupka i barwy białej po stronie tylnej w stosunku do 
nadjeżdżającego pojazdu. 
Słupki prowadzące mogą być wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen, kopolimery itp. 
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Wymagania co do zachowania się słupka w czasie kolizji (najechania samochodu na słupek) powinny być określone 
w dokumentacji projektowej, przy czym słupek, w zależności od materiału użytego do jego produkcji, może być, np.: 

− sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tym, że słupek po odchyleniu można kilkakrotnie ręcznie 
wyprostować, a potem złamie się, 

− uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 10 %, powracający częściowo do pozycji pionowej, 

− samopionujący, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie samoczynnie powracający do pozycji pionowej. 
 
Barwa słupków prowadzących z tworzyw sztucznych powinna być biała, bez smug i przebarwień według wzoru 
podanego w „Szczegółowych warunkach technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach 
ich umieszczania na drogach”. 
Powierzchnia słupków prowadzących powinna być czysta, gładka, pozbawiona rys, pęcherzy i wgłębień. 
Zaleca się, aby słupek prowadzący z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania w gruncie, miał w swojej 
dolnej części otwór do umieszczenia przetyczki stalowej  lub  z  tworzywa  sztucznego o średnicy  od 15 do 20 mm i 
długości od 20 do 30 cm, utrudniający wyciągnięcie słupka z gruntu. 
Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarów słupka prowadzącego: wymiary przekroju poprzecznego ± 1 mm, 
grubość ścianki min. 3 mm, tolerancja grubości ścianki  ± 0,5 mm. 
Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego powinny mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu w 
przygotowanych boksach. Wysokość składowania nie może przekraczać 2 m. Zaleca się przechowywać słupki pod 
zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystości. 

2.3. Elementy mocuj ące słupek prowadz ący do bariery ochronnej 

Słupki prowadzące U-1b należy przymocować do bariery ochronnej elementami montażowymi określonymi w 
dokumentacji producenta i zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 
mocujących powinien być ustalony przez producenta w taki sposób, aby zapewnić trwałość wyrobu przez okres od 5 
do 10 lat w warunkach normalnych, a od 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku 
zastosowania elementów mocujących wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, minimalna grubość powłoki 
cynkowej powinna wynosić 60 µm.  
Elementy mocujące słupek powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od czynników 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.4. Elementy odblaskowe 

Elementy odblaskowe do słupków prowadzących powinny mieć wymiary i barwę określone w punkcie 2.2.2. 
Elementy odblaskowe mogą być stosowane w postaci: − elementów pryzmatycznych z tworzyw sztucznych, 
Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do słupków) powinny być składowane w 
pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed zabrudzeniem, 
uszkodzeniem i przemieszaniem.  

2.5. Farby 

Do malowania lub uzupełniania powierzchni malowanych na słupkach prowadzących względnie na elementach 
metalowych jak tabliczkach umieszczanych na słupkach można stosować farby, emalie i lakiery, np. olejne, olejno-
żywiczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne, farby proszkowe epoksydowe itp. Farba powinna spełniać warunki dobrej 
przyczepności do malowanego podłoża i nieuszkadzania malowanej powierzchni (dobrej reakcji tworzywa na farbę 
lub rozpuszczalnik w niej zawarty). 
Farby należy składować w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniem opakowań, zabrudzeniem i przemieszaniem. 

2.6. Znaki hektometrowe 

Znak hektometrowy U-8 stanowi cyfrę barwy czarnej, umieszczaną na słupku prowadzącym bezpośrednio na 
powierzchni słupka prowadzącego. 
 
Cyfry znaków hektometrowych mogą być wykonane z folii samoprzylepnej, posiadającej aprobatę techniczną. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do ustawiania słupków prowadz ących i znaków hektometrowych 

Wykonawca przystępujący do ustawiania znaków hektometrowych  powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu, w zależności od sposobu mocowania słupków: 
− szpadli,  
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki, 
− drobnego sprzętu pomocniczego do montażu, 
− sprzętu do załadunku i wyładunku słupków, 
− małych betoniarek przewoźnych. 
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4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów z tworzyw sztucznych (słupków prowadzących, słupków krawędziowych) może być dokonany 
dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Tabliczki znaków kilometrowych, elementy mocujące słupki prowadzące do barier ochronnych i elementy do 
połączenia tabliczek znaków kilometrowych ze słupkami należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.  
Rury stalowe na słupki można przewozić w wiązkach lub luzem, względnie w opakowaniach uzgodnionych pomiędzy 
dostawcą a zamawiającym.  
Drobne materiały, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. należy przewozić w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

5.2. Ustawienie słupków  

5.2.1. Wykonanie wykopów pod słupki 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację słupka na podstawie dokumentacji projektowej, przy 
uwzględnieniu postanowień „Szczegółowych warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm większe od wymiarów słupka, a 
głębokość uzależnioną od wysokości słupka. Doły pod słupki mocowane na powierzchni pobocza gruntowego należy 
dostosować do konstrukcji mocującej słupki. 
Doły można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.2.2. Osadzenie słupków 

Osadzenie dostarczonych gotowych słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać: 
− właściwe ustawienie słupka, zgodne z postanowieniami „Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”, 
− zachowanie ściśle pionowej pozycji słupka, 
− wypełnienie otworu gruntem, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 według 

normalnej metody Proctora; przy słupkach betonowych dopuszcza się wypełnienie otworu piaskiem 
stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub mieszanką betonową klasy B15(C12/15), 
odpowiadającą wymaganiom PN–EN  206–1:2003. 

5.3. Ustawienie znaków hektometrowych 

Ustawienie znaków hektometrowych obejmuje: 
− wykopy (doły) pod słupki wykonać zgodnie z pkt. 5.2.1.), 
− dostarczenie kompletnych słupków znaków hektometrowych, odpowiadających wymaganiom punktu 2.2, 
− osadzenie słupków w dołach lub na powierzchni poboczy, 
− umieszczenie cyfry znaku hektometrowego w sposób ustalony przez „Szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach”. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 
2181). 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
− aprobaty techniczne na materiały, 
− świadectwo jakości lub deklarację zgodności, wydane przez producenta materiałów. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów, odpowiadających ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               298

każdej dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000 elementów. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
− zgodność ustawienia słupka lub  znaku z  dokumentacją  projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 
umieszczania na drogach” w zakresie lokalizacji wzdłuż drogi i w jej przekroju poprzecznym, 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z punktami 2 i 5, 
− prawidłowość osadzenia słupków w dołach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z punktem 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są szt [sztuka] dla słupka prowadazącego i znaku hektometrowego wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - zakup materiałów, dostawa sprzętu itp., 
− prace pomiarowe przy lokalizacji słupka lub znaku, 
− roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wykonania, 
− wykonanie dołów, 
− osadzenie słupków, z wypełnieniem otworu, założenie nakładki antyporostowej, 
− umieszczenie znaków hektometrowych, 
− przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie terenu robót. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN–EN206 1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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 zastosowania 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury 
PN-H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana 
PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z 12 października 2002, pozycja 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 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003). Załącznik nr 4 „Szczegółowe warunki techniczne dla 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”. 
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D-07.05.01  BARIERY I BARIEROPOR ĘCZE OCHRONNE  

   STALOWE LINOWE  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ustawienia stalowych barier ochronnych linowych w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem stalowych barier 
oraz barieroporęczy ochronnych linowych. 

1.4. 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 linowa – bariera ochronna wykonana z lin stalowych na słupkach metalowych osadzonych 
w gruncie, w fundamentach betonowych lub przymocowanych do metalowej podstawy na obiekcie mostowym 

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziałająca 
niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca  

1.4.4. Bariera dzieląca – bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu 
pojazdu na drugą jezdnię 

1.4.5. Bariera skarpowa – bariera ochronna umieszczona na skarpie nasypu drogi, w odległości rzędu 0,75 m od 
krawędzi drogi 

1.4.6. Bariera osłonowa – bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi 
znajdującymi się w pobliżu jezdni 

 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST 
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Bariery ochronne należy stosować w oparciu o Zarządzenie Nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010r. „Wytyczne 
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. 
Stosuje się dostępne na rynku kompletne zestawy bariery/barieroporęczy linowej wraz z zakotwieniem, 
zabezpieczone antykorozyjnie.  
Materiały do wykonania bariery ochronnej z lin powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST 
oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 
Wszystkie elementy bariery i barieroporęczy powinny spełniać wymagania przez okres użytkowania nie krótszy niż 
20 lat.  
Aby bariera mogła zostać oznaczona znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 1317, należy przeprowadzić próby 
zderzeniowe oraz określić podstawowe parametry funkcjonalne zdefiniowane w tej normie tj. :  

- poziomu powstrzymywania  
- szerokości pracującej  
- wskaźnika intensywności zderzenia 
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2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych linow ych 

Elementy do wykonania barier ochronnych linowych określone są przez typ bariery podany w dokumentacji 
projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należą: 

− liny stalowe, 
− słupki, metalowe bariery, 
− łączniki śrubowe, 
− fundamenty betonowe do osadzenia słupków metalowych w gruncie, 
− bloki kotwiące z betonu, 
− inne materiały pomocnicze. 

2.2.1. Liny stalowe 

Rodzaje i liczba lin stalowych, oraz średnica liny, liczba splotów liny i liczba drutów w splocie powinna być określona 
przez producenta bariery lub aprobatę techniczną IBDiM. Przykładowa charakterystyka liny stalowej przedstawiona 
jest w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Przykładowa charakterystyka liny stalowej w barierze linowej 
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wymaganie 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Średnica liny 
Liczba splotów 
Liczba drutów w splocie 
Wytrzymałość drutu na rozciąganie 
Minimalne obciążenie niszczące linę 
Grubość średnia powłoki ochronnej cynkowej lin 

mm 
szt 
szt 

 N/mm2 
kW 
µm 

19 
3 
7 

≥ 1370 
≥ 164 
≥ 33 

2.2.2. Słupki bariery/barieropor ęczy 

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub zgodne z wymaganiami Inżyniera. 
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym dwuteowym, ceowym, zetowym, 
esowym i innym (rys. 4). Powierzchnia kształtownika walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu 
walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Kształtowniki powinny być 
obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać 
rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Kształtowniki mogą 
być dostarczone luzem lub we wiązkach. Przykładowa charakterystyka słupków przedstawiona jest w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Przykładowa charakterystyka słupków w barierze linowej 
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wymaganie 

1 
 

2 
 
 

3 

 
Stal na słupki i tuleje 
 
Rodzaj kształtowników na słupki 
 
 
Grubość średnia powłoki 
ochronnej cynkowej słupków 

- 
 
 
 
 
 

µm 

S 235 JGR lub RSt 37-2 
 

Dwuteownik , ceownik, zetownik, 
przekrój "Z", "S" itp. 

 
 

od 100 do 400 

2.2.3. Łączniki śrubowe 

Łączniki śrubowe, odpowiadające wymaganiom dokumentacji projektowej lub producenta, mogą obejmować: 
 

− śruby ze łbem sześciokątnym, 
− nakrętki sześciokątne, 
− podkładki okrągłe.  

 
Wszystkie elementy przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień lub wypukłych karbów. 
Dostawa śrub, nakrętek i podkładek moŜe być dokonana w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

2.2.4. Fundamenty betonowe słupków 

Fundamenty betonowe słupków powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i mogą być 
elementami prefabrykowanymi lub elementami wylewanymi. Stanowią one alternatywę dla słupków metalowych 
wbijanych. 
Fundament prefabrykowany zaleca się wykonać z betonu klasy C 25/30 (B30) i mrozoodporności F 200, beton 
wylewany – co najmniej z klasy C 16/20 (B 20), zgodnie z wymaganiami PN-88/B-06250 oraz SST M-13.01.00.. 
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2.2.5. Bloki kotwi ące z betonu 

Bloki kotwiące z betonu powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Bloki kotwiące zaleca się 
wykonywać z betonu klasy co najmniej C 16/20 (B 20) i mrozoodporności F 200, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
06250 oraz SST M-13.01.00. 

2.2.6. Inne materiały 

Inne materiały do wykonywania barier linowych powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
zaleceniami producenta barier. Do nich należą np. urządzenia naprężające liny, m.in. śruby rzymskie i materiały 
pomocnicze jak kapturki na słupki z gumy lub tworzywa sztucznego, światła odblaskowe itp. 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone powłoką cynkową nałożoną przez cynkowanie ogniowe. 
Przebieg procesu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić 
trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres co najmniej 3 lat w środowisku o zwiększonym działaniu czynnika 
chemicznego - zakładając, że minimalna grubość warstwy miejscowej powłoki cynkowej powinna wynosić nie mniej 
niż 55 µm dla elementów konstrukcyjnych bariery i odpowiadać wymaganiom pomiarowym normy EN ISO 
1461:2000. W przypadku połączeń gwintowych grubość powłoki cynkowej powinna tak być dobrana by nie stwarzać 
utrudnienia przy łączeniu elementów tego połączenia – zakładając, że minimalna grubość warstwy miejscowej 
powłoki cynkowej powinna wynosić nie mniej niż 45 µm i odpowiadać wymaganiom pomiarowym normy EN ISO 
1461:2000. 
 
Tablica 3. Wymagania dla zabezpieczenia antykorozyjnego barier/barieroporęczy 
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wymaganie Metoda badania wg 
1 2 3 4 5 

1. 

Grubość średnia powłoki 
ochronnej cynkowej dla grubości 
stali: 
> 1,5 mm, < 3,0 mm 
> 3,0 mm, < 6,0 mm 
> 6,0 mm 

µm 

 
 
 

55 
70 
85 

PN-EN ISO 
1461:2000 

2. Grubość powłoki ochronnej 
cynkowej liny stalowej ≥ 240g/m2 tj. 33,6 µm 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych linowych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

− wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
− urządzeń wbijających jak wibromłoty do pogrążenia słupków w grunt, 
− żurawi samochodowych, 
− koparek kołowych, 
− betoniarki przewoźnej, 
− wibratorów do betonu, 
− przewoźnego zbiornika na wodę, 
−  ładowarki, itp., 
− zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier. 

 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej, SST, instrukcjach producentów 
lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywo do betonu) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Elementy barier linowych są dostarczane do odbiorców w zestawach, odpowiadających zamówionym odcinkom 
barier, w zwartych jednostkach ładunkowych lub na paletach. Liny nawinięte są na bębny lub w inny sposób 
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zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przy transporcie należy stosować zasady jak przy przewozie wszelkich 
zwartych ładunkowo jednostek transportowych. Elementy barier należy ładować i przewozić w sposób nie narażający 
na uszkodzenie. 
Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w liczbie sztuk 
nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na 
środku transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładkach drewnianych. 
Cement należy przewozić i składować zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 
Elementy barier linowych powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zaleca się przechowywać je w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową lub SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 
załącznikach. 
 
Podstawowe czynności przy ustawianiu nowych odcinków barier obejmują: 

1. roboty przygotowawcze 
2. osadzenie słupków 
3. montaż lin bariery 
4. roboty betonowe 
5. roboty wykończeniowe 
6. sprawdzenie naprężenia lin 
7. uporządkowanie pasa drogi zajętego dla wykonania montażu barier. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub po uwzględnieniu wskazań 
Inżyniera: 

− ustalić lokalizację 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.,  
− wytyczyć trasę bariery oraz początek i koniec bariery, 
− ustalić lokalizację słupków i położenie lin, 
− ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze itp. 
− zabezpieczyć teren robót zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu na czas robót. 
− Wykonawca uzyska we własnym zakresie informacje dotyczące urządzeń podziemnych, aby nie 

spowodować ich uszkodzenia w czasie robót. 

5.4. Osadzenie słupków 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Inżynier nie ustali inaczej, to słupki bariery powinny być: 
− wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt, 
− osadzane w fundamencie betonowym, 
− przykręcane do płyt stalowych na obiektach mostowych. 

 
W przypadku wbijania lub wwibrowywania słupków w grunt, 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 pogrążania słupków w gruncie, zwykle 
poprzez wibrację i działanie udarowe. 
 

W przypadku osadzenia słupków w fundamencie betonowym należy wykonać: 
− otwór w gruncie, np. wiertnicą, 
− wypełnienie otworu w gruncie fundamentem betonowym mieszanką betonową na mokro lub słupkiem 

prefabrykowanym, 
− zainstalowanie w fundamencie betonowym, jeśli przewiduje to instrukcja producenta, gniazda stalowego 

jako elementu mocującego słupek i ułatwiającego wyjmowanie go, 
− ew. wypełnienie pozostałego otworu przy fundamencie prefabrykowanym – piaskiem, kruszywem lub 

piaskiem stabilizowanym cementem (40÷50 kg cementu na 1 m3 piasku).  
W przypadku przykręcania słupków do płyt stalowych na obiektach mostowych podstawę płytową słupka, zwykle o 
wymiarach od 200 x 200 mm do 500 x 500 mm łączy się z płytą umocowaną w obiekcie za pomocą śrub, 
odpowiadających wymaganiom pktu 2. 
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5.5. Monta ż lin bariery 

Sposób montażu lin bariery przedstawi Wykonawca do akceptacji Inżyniera. 
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi 
ustalonymi przez producenta bariery. Montaż bariery powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii 
prowadnic (lin) bariery w planie i profilu. Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie otworów lub cięć, 
naruszających powłokę antykorozyjną elementów bariery. 
Montaż lin powinien być wykonany ściśle według zaleceń producenta bariery, zachowując: 
 

− właściwe ulokowanie lin na słupkach, np. w wycięciu górnym słupka, na bocznych wspornikach słupka, 
− poprawne przeplecenia położenia lin na odcinku środkowym bariery, 
− prawidłowe zakotwienie lin w bloku lub blokach kotwiących z betonu, z ewentualnymi dodatkowymi 

cięgnami blokującymi możliwość zerwania z zaczepu głównego końca liny, 
− wstępne naprężenie każdej liny, np. za pomocą śrub rzymskich, przy czym wielkość siły naprężającej 

należy każdorazowo ustalić w zależności od temperatury powietrza, lub w/g przyjętego systemu 
producenta. 

 
Tablica 4. Przykładowe wartości sił naprężających liny 
 

Lp. Temperatura otaczającego powietrza, 
w ºC 

Siła naprężająca linę, 
w kN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

-30 
-20 
-10 
0 

10 
20 
30 
40 

30,2 
27,6 
24,9 
22,3 
19,6 
17,0 
14,3 
11,7 

 
Przy montażu bariery należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
wytycznymi producenta barier: 

− odcinków początkowych i końcowych bariery,  
− odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, w tym m.in. na odcinkach przejść przez obiekty 

mostowe, 
− przerw, przejść i przejazdów w barierze linowej, ze zwróceniem uwagi na potrzebę stosowania gniazd 

stalowych w betonowym fundamencie słupków w celu szybkiego demontowania słupków, 
− elementów odblaskowych: czerwonych po prawej stronie jezdni i białych – po jej lewej stronie. 

5.6. Roboty betonowe 

Elementy betonowe fundamentów słupków i bloków kotwiących powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, SST lub instrukcją producenta oraz powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
Ewentualne deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Przed wypełnieniem mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy z 
mieszanki betonowej. 
Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodno-cementowego nie powinna być większa od 0,5. 
Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej.  
Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z pojemnika, rurociągu 
pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi.  
Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5°C, należy prowadzić pielęgnację 
wilgotnościową co najmniej przez 7 dni. W czasie dojrzewania betonu, elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 

5.7. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 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, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               304

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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 p-kcie 2, 
− 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 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Roboty przygotowawcze na bieżąco wg punktu 5 

2 Osadzenie słupków bariery jw jw 

3 Montaż lin bariery jw jw 

4 Roboty betonowe fundamentów słupków i 
bloków kotwiących jw jw 

5 Roboty wykończeniowe jw jw 

6 

Sprawdzenie naprężenia lin dla: 
 
a) nowych odcinków 
 
b) remontowanych odcinków 

 
 
a) min co 300 m 
 
b) 1 pomiar na 
remontowanym odcinku 

 
a) jak w tablicy 4 

 
b) jak w tablicy 4 

 
W czasie wykonywania robót należy zbadać w szczególności:  

− zgodność wykonania bariery linowej z dokumentacją projektową w zakresie lokalizacji, wymiarów, odległości 
od krawędzi jezdni, wysokości lin nad terenem, 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z ustaleniami producenta barier,  
− prawidłowości montażu bariery, zgodnie z wymaganiami instrukcji montażowej producenta, 
− poprawność wykonania robót betonowych, 
− poprawności umieszczania elementów odblaskowych na barierze. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m [metr] ustawionych stalowych barier linowych i barieroporęczy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych określonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płatność za metr ustawionej stalowej bariery ochronnej zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o atest 
producenta barier i pomiarem geodezyjnym ustawienia barier w pionie i poziomie. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – materiały, sprzęt, 
− wytyczenie odcinków ustawienia barier/barieroporęczy wraz z miejscami osadzenia słupków, 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− osadzenie bloków kotwiących, 
− wykonanie fundamentów pod słupki, 
− montaż słupków barier ochronnych przez wwibrowywanie w grunt lub przez kotwienie do fundamentów, 
− montaż lin bariery, 
− montaż śrub naprężających, 
− montaż elementów odblaskowych, 
− zabezpieczenie antykorozyjne barier/ barieroporęczy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST oraz zgodnych z zaleceniami Inżyniera, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań 
 
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i 

metody badań ochronnych 
 
PN-88/B-06250   Beton zwykły 
 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, W-wa 2010 
 
Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 65 Poz.407) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 65 Poz.408) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 65 Poz.411) 
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D-07.06.01  OGRODZENIA  DRÓG 

1. WSTĘP 

1.1. 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy ustawieniu ogrodzenia dróg w związku z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.1 Zakres stosowania SST 

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

1.2 Zakres robót obejmuj ących SST 

Ogrodzenie dróg jest środkiem zabezpieczającym drogę przed zakłóceniami ruchu, które mogą powstać na skutek 
wtargnięcia z bezpośredniego jej otoczenia - ludzi, zwierząt lub pojazdów. 
Niniejsza SST dotyczy odtworzenia uprzednio rozebranych ogrodzeń wzdłuż rozbudowywanej drogi. 

1.3 Określenia podstawowe 

1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na jezdnię niepożądanych 
intruzów spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów, mogących niebezpiecznie zakłócić ruch na drodze. 

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), pleciona z 
płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych 
wielkościach oczek. 

1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu 
okrągłego. 

1.4.4. Siatka bezwęzełkowa z polietylenu - siatka z krzyżujących się nitek tworzących oczka zbliżone kształtem do 
rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratów barwnych. 

1.4.5. Ogrodzenie z prefabrykatów żelbetowych - elementy żelbetowe słupów i desek pełnych oraz ażurowych 
umożliwiające budowę ogrodzeń o różnej wysokości. 

1.4.6. Drut kolczasty - żyła skręcona z dwóch drutów ocynkowanych, na której znajdują się w stałych odstępach nie 
przesuwające się kolki. 

1.4.7. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową. 

1.4.8. Droga technologiczna - pas terenu, położony  między krawędzią nasypu lub wykopu a ogrodzeniem drogi, 
pozwalający na mechaniczną obsługę skarp i urządzeń drogowych. Szerokość drogi technologicznej zwykle wynosi 3 
m, a jej geometria pozioma i pionowa powinna zapewnić poruszanie się sprzętu utrzymaniowego z prędkością 10 
km/h, przy największym pochyleniu stoku do 15o. 

1.4.9. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. W przypadku 
lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w odległości 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi 
(jak na szkicu: hmin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 
− elementy do wykonania ogrodzenia farmerskiego, 
− elementy do wykonania ogrodzenia typu zielone ekrany, 
− słupki i przęsła drewniane, 
− słupki betonowe, siatki stalowe, 
− elementy metalowe połączeniowe, 
− materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 

2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Siatki metalowe 

2.3.1.1. Siatka pleciona ślimakowa 

Siatka pleciona ślimakowa  powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-02, podanym w 
tablicach 1 i 2. 
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 30 oraz   ± 0,2 m dla siatek wielkości 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. 
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-80026. 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. 

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki plecionej ślimakowej według BN-83/5032-02 

Wielkość Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna 

siatki Wymiar boku 
oczka 

Dopuszczalne odchyłki 
boku oczka 

średnica drutu 
mm 

masa 1 m2 siatki   kg 

 
30 

 
30 

 
± 2,1 

2,0 
2,2 
2,3 

1,9 
2,4 
2,6 

 

40 

 

40 

 

± 2,8 

2,2 
2,4 
2,5 
2,6 

1,8 
2,1 
2,2 
2,4 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

± 2,8 

2,0 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 

1,2 
1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

± 3,4 

2,5 
2,8 
3,0 
3,5 
4,0 

1,4 
1,7 
2,1 
4,9 
5,0 

 
70 

 
70 

 
± 3,4 

3,0 
3,5 
4,0 

1,8 
2,4 
3,0 

Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać ± 10o. 
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Tablica 2. Szerokość siatki plecionej ślimakowej dostarczanej przez producenta, według BN-83/5032-02 [40] 
Wielkość 
siatki 

Szerokość siatki,     mm 
(w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokość siatki) 

30 
od 40 do 70 

        1500             1750 
        1500             1750            2000             2250             2500 

Uwagi do tablicy 2: 
1. Szerokość siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów. 
2. Dopuszczalne odchyłki szerokości siatki nie powinny przekraczać ± 0,6 długości boku 

oczka 
3. Po porozumieniu między producentem i odbiorcą dopuszcza się wykonanie siatek o 

innych szerokościach 
 
Najmniejsza nominalna średnica drutu w siatce powinna wynosić 2 mm. Odchyłki średnic drutów powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 

Tablica 3. Odchyłki średnic drutów w siatce plecionej ślimakowej, według PN-M-80026 

Nominalna średnica drutu,   mm Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego,   mm 

od 2,0 do 3,0                       + 0,08                         - 0,03 
od 3,1 do 4,0                       + 0,10                         - 0,04 

Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością ocynkowania, określoną zgodnie z 
PN-M-80026 (tablica 4). 

Tablica 4. Grubość powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej ślimako- 
    wej, wg PN-M-80026 

Średnica drutu,   mm Minimalna ilość cynku,   g/m2 

od 2,0 do 2,5 

od 2,51 do 3,6 

od 3,61 do 4,0 

70 

80 

90 

 
Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 na żądanie odbiorcy, ma obowiązek wystawić 
zaświadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia grubości powłoki cynkowej 
według PN-M-80006 [30]. 

2.3.1.2. Siatki metalowe innych typów 

Siatki metalowe innych typów, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka jednolita z ciętej blachy 
stalowej, siatka zgrzewana, siatki skręcane z różnymi kształtami oczek, siatka w ramach stalowych, itp. powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.3.1.1 niniejszej SST, z wyjątkiem zaleceń nawiązujących 
bezpośrednio do cech siatki plecionej ślimakowej. 
Wszystkie odstępstwa i zmiany w stosunku do wymagań określonych w p. 2.3.1.1 Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Inżyniera. 

2.3.2. Liny stalowe 

Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-M-80201 i 
PN-M-80202. 
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 
posiadać zgrubienia i ścienienia. Odległość między poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej 
operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica splotki. 
Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 

Tablica 6. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33] i PN-M-80201 

Nominalna 
średnica 
liny,  

Odchyłka 
nominalnej 
średnicy 
liny,  

Średnica 
drutu,  

Przybliżon
a masa           
1 m liny,  

Nominalna obliczeniowa siła zrywająca 
linę w niutonach (N), dla nominalnej 
wytrzymałości drutu na rozciąganie w 
MPa 

mm % mm kg 1400 1600 1800 

2,5 
2,8 
3,2 
3,6 
4,0 
4,5 

+7; -1 
+7; -1 
+6; -1 
+6; -1 
+6; -1 
+6; -1 

0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,3 
1,5 

0,030 
0,038 
0,047 
0,068 
0,080 
0,104 

4920 
6230 
7680 
11000 
13000 
17200 

5630 
7120 
8780 
12600 
14800 
19600 

6330 
8010 
9880 
14200 
16700 
22100 
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5,0 +6; -1 1,6 0,119 19600 22400 25200 

 
Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza się miejscowe zgrubienia 
powłoki cynku nie przekraczające następujących wartości dopuszczalnej odchyłki dla średnicy drutu: 
średnica  od 0,8 do 1,0 mm  odchyłka  ± 0,04 mm 
  od 1,0 do 1,5 mm    ± 0,05 mm 
  od 1,5 do 1,6 mm    ± 0,06 mm 
Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej: 
średnica drutu  od 0,61 do 0,8 mm ilość cynku   80 g/m2 
  od 0,81 do 1,0 mm   100 g/m2 
  od 1,01 do 1,2 mm   120 g/m2 
  od 1,21 do 1,5 mm   150 g/m2 
  od 1,51 do 1,9 mm   180 g/m2. 
Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201, na żądanie odbiorcy, powinno być dołączone 
zaświadczenie wytwórcy z protokołem przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości 
powłoki cynkowej. 
Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od substancji działających 
korodująco. 
Za zgodą Inżyniera, zamiast liny stalowej, można stosować drut stalowy okrągły średnicy od 3 do 4 mm, 
ocynkowany, odpowiadający wymaganiom PN-M-80026, podanym w punkcie 2.3.1.1 niniejszej specyfikacji. 

2.3.1 Słupki i elementy metalowe 

2.3.4.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 

Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo o kształcie kwadratowym 
lub prostokątnym względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w tym: częściowo zamkniętych) i 
dwuteowników, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 

2.3.4.2. Wymagania dla rur 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 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. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m 
długości rury. 

2.3.4.3. Wymagania dla kształtowników 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika 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. 

2.3.1.1. Wymagania dla łączników metalowych 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. 
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej 
uzgodnionej. 
Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę 
zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie 
wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 
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 µm, b) 
ciężkich - 12µm, zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651. 

2.3.1.2. Wymagania dla drutu spawalniczego 

Jeśli Dokumentacja Projektowa, SST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów 
ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego 
acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych, lub  od 6 do 8 mm  gdy elementy łączone są 
grubsze niż 15 mm. 
 Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 
 Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 
 Średnica drutu, mm  Wytrzymałość na rozciąganie 
      od 1,2 do 1,6          od 750 do 1200 MPa 
      od 2,0 do 3,0          od 550 do 1000 MPa 
        powyżej 3,0          od 450 do   900 MPa. 
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach.  Kręgi drutów powinny składać się z jednego 
odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Każdy krąg drutu powinien być związany miękkim drutem co 
najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien składać się z jednego odcinka o regularnych i niesplątanych 
zwojach, nawiniętych regularnie i ściśle na całej szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny być związane miękkim 
drutem, co najmniej w dwóch miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40 kg. Łączna maksymalna masa pakowanych 
drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto. Każdy krąg, szpula drutu i wiązka prętów powinna mieć 
przywieszkę co najmniej z danymi: nazwą wytwórcy, oznaczeniem wyrobu, numerem partii drutu (prętów), masą 
netto, potwierdzeniem kontroli o jakości wyrobu. 
Do każdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są następujące wyniki 
badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie 
wytrzymałości drutu na rozciąganie, sprawdzenie sprężystości drutu, sprawdzenie kręgów drutu i pakowania oraz 
stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z normą.  
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywołujących korozję. 

2.3.1.3. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z cynku o 
czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubość powłoki cynkowej 
powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 7, a pomiar tej grubości powinien odpowiadać zaleceniom PN-H-04623. 
 
Tablica 7. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej, wg BN-
89/1076-02 
 
Agresywność korozyjna 
atmosfery 

Minimalna grubość powłoki, µm,   
przy wymaganej trwałości w latach 

wg PN-H-04651 10 20 

Umiarkowana 
Ciężka 

120 
160 M 

160 
200 M 

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych 
wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

2.3.2 Słupki prefabrykowane betonowe 

Stosować  typowe słupki ogrodzeniowe prefabrykowane posiadające atesty producenta. Typ słupków podlega 
akceptacji Inżyniera. 

2.3.3 Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „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 SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 lub zgodna 
ze wskazaniami Inżyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom SST M-13.01.00. 

2.3.4 Elementy ogrodzenia farmerskiego 

Zastosować ogrodzenie PCV w kolorze białym składające się z szeregu słupków osadzonych w gruncie z uchwytami 
i przewodami elektrycznym o minimalnej wysokości przęsła 150cm. 
Stosować ogrodzenia typowe posiadające atesty producenta. Ogrodzenie te musi być zaakceptowane przez 
Inżyniera pod względem jakości, formy. 

2.3.5 Ogrodzenia typu zielony ekran 

Ogrodzenie wykonać z paneli z siatki porośniętych bluszczem o wysokości względnej nie mniejszej, niż 250 
centymetrów, z trwałym fundamentowaniem tych ekranów, zapewniającym ich stabilność wobec działań sił natury i 
zjawisk pogodowych. W celu zabezpieczenia bluszczu przed uszkadzaniem przez zwierzęta zostanie on dodatkowo 
zabezpieczony od strony wewnętrznej padoku ogrodzeniem farmerskim. 
 
Zastosować ogrodzenie spełniające poniższe wymagania: 

− spawany 5 mm drut z ogniowo galwanizowanej stali najwyższej jakości  
− panele szerokości 120 cm  
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− panele wysokości 250 cm 
− silne potrójnie sadzone rośliny rosnące trzy lata (bluszcz pospolity Woerner, pnącze z rodziny araliowatych, 

rząd araliowce) 
− cały system korzeniowy w biodegradowalnej otulinie kokosowej  
− panele mają kształt regularnego prostokąta (w każdym panelu 65 sadzonek)  

 
Ogrodzenie te musi być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

2.3.6 Pozostałe materiały do budowy ogrodzeń 

Przewiduje się wykonanie pozostałych typów ogrodzenia z następujących materiałów: 
− przęsła i słupki drewniane, 
− preparaty do impregnacji drewna. 

 
Materiały zastosowane do budowy ogrodzeń z elementów drewnianych, stalowych, betonowych muszą posiadać 
atest producenta. Materiały te muszą być zaakceptowane przez Inżyniera pod względem jakości, formy i kolorystyki. 

3. sprz ęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2 Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, 
drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, małe 
betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt 
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

4. transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2 Transport materiałów 

Materiały powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją, uszkodzeniami 
mechanicznymi i zanieczyszczeniem. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

5. wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2 Zasady wykonania ogrodze ń 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót ogrodzeniowych 
wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie 
Dokumentacji Projektowej, SST lub wskazań Inżyniera. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
− wykonanie dołów pod słupki, 
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
− ustawienie słupków określonego typu, 
− montaż przęseł ogrodzeniowych określonego typu. 

5.3 Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli Dokumentacja Projektowa, SST 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. 

5.4 Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w 
dołku.  
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 
2. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w których 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 10oC - po 14 dniach. 
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5.5 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.  

5.6 Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 

Przed montażem siatki należy rozwiesić 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 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. 

5.7 Wykonanie ogrodzenia typu farmerskiego 

Ogrodzenia systemowe  farmerskiego montować ściśle według zaleceń producenta. 

5.8 Wykonanie ogrodzenia typu zielony ekran 

5.8.1 Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie określić jaka powinna być wymagana długość płotu lub przesłonięcia. 
Standardowa wielkość zielonego ekranu wynosi: szerokość – 120 cm oraz wysokość 100 cm, 180 cm lub 230 cm (po 
posadzeniu/zainstalowaniu). Tolerancja dla słupków i wsporników wynosi ok. 10 cm (w zależności od rodzaju 
stosowanych uchwytów) co wpływa na odległość około 130 cm pomiędzy dwoma kolejnymi słupkami.  
Długość może być dostosowywana do wielokrotności 10 cm za pomocą przykręcanej śruby, jako ze zazębienie w 
metalowej podstawie panelu ma 10cm szerokości i 25 cm wysokości. Na przykład jeśli łączna długość ogrodzenia ma 
wynosić 7,50 metra to będzie potrzebnych 5 ekranów, oraz jeden który będzie musiał być przycięty do 80cm.  

5.8.2 Prace monta żowe 

− osadzić słupki w odstępach co 130 cm, najlepiej w betonie dla lepszej stabilności 
− wykopać rów o szerokości 30 cm i 40 cm głębokości 
− przekopać glebę na dnie wykopu i podlać wodą jeśli gleba jest sucha (trudniej będzie zwiększyć poziom 

wilgoci w suchym podłożu, gdy ekrany będą już obsadzone) 
− dodać kompostu na dno wykopu, około 10 litrów na mb 
− zalecamy stosowanie Hydrożelu pod bryłą korzeniową (w przypadku montażu ogrodzenia w mało urodzajnej 

glebie lub na terenie pobudowlanym stosować dodatkową ilość nawozu) 
− zasadzić ekrany w wykopach / rowach, upewniając się, że w górna część biodegradowalnej donicy jest 

poniżej poziomu powierzchni otaczającej gleby 
− dokręcić wszystkie uchwyty/śruby/zawiasy/wsporniki (upewniając się, że żadna z roślin nie została 

ściśnięta/przychwycona w zawiasach/uchwytach/wspornikach)  
− wypełnić pozostałą przestrzeń rowu kompostem lub ziemią i uklepać glebę delikatnie, tak, żeby donica miała 

solidny kontakt z glebą 
− podlać bezpośrednio po osadzeniu, aby wypełnić wszystkie pozostałe przestrzenie powietrzne w glebie.  

 
Do sadzenia na wiosnę lub latem zaleca się używanie nawozów o wydłużonym działaniu.  
Do sadzenia jesienią zaleca się używanie nawozów o szybkim działaniu.  
Przed zimą lub przymrozkami zalecane jest okrycie roślin białą agrowłókniną. 
Ogrodzenie montować ściśle według zaleceń producenta.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie 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 punkcie 2. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) należą: 
− elementy metalowe połączeniowe, 
− drut spawalniczy, 
− przęsła i słupki ogrodzeń drewnianych, betonowych i stalowych, 
− elementy ogrodzeń systemowych (ogrodzenia farmerskie, ogrodzenia typu zielone ekrany). 
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Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów i 
podwalin 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 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 8. 
 
Tablica 8. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo elemen-   
tów w każdej 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 
2.3. 

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 punkcie 2. 

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary) oraz zaleceniami producenta 
ogrodzeń systemowych (ogrodzenie farmerskie, ogrodzenie typu zielony ekran), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 

f) poprawność wykonania ew. bram i furtek, zgodnie z punktem 5. 
 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) 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, 

b) 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, 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, 
zgodnie z PN-M-06515, 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera 
odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m [metr] długości ogrodzenia określonego rodzaju zgodnie z wymaganiami 
niniejszej SST, wymaganiami producenta ogrodzeń oraz zaleceniami Inżyniera. 
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8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST, wymaganiami producenta ogrodzeń i 
zaleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. podstawa płatno ści 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa m długości ogrodzenia obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - dostarczenie na miejsce wbudowania elementów 

konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
− wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 
− wykonanie fundamentów z betonu na mokro wraz z pielęgnacją, 
− montaż slupków, przęseł, elementów ogrodzeń systemowych, 
− montaż ew. bram i furtek, 
− zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych, impregnacja elementów drewnianych, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych wymaganych w niniejszej SST oraz zgodnych z wymaganiami 

producenta i zaleceniami Inżyniera. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne 
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
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37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty 
40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
41. BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
43. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. 

10.2 Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982 
Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1990. 
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D-07.06.02  URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJ ĄCE RUCH PIESZYCH 

1. WSTĘP 

1.1. 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszy w związku z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. 
Zakres stosowania SST 

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

1.3. 
Zakres robót obejmuj ących SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z montażem 
urządzeń zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy w postaci bariery chodnikowej stalowo-żeliwnej z poprzeczkami 
typu retro. Lokalizacja urządzeń zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
1.4. 

1.5. 
Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. Materiały 

2.1. 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. 
Materiały do wykonania i ustawienia bariery chodnik owej 

Barierę chodnikową wykonać jako stalowo-żeliwną z dwoma poprzeczkami typu retro. Wysokość bariery dostosować 
do wymagań Dokumentacji Projektowej. Rozstawy słupków  co 1,5 m. 
Wszystkie materiały użyte do budowy bariery powinny być zamówione u producenta zapewniającego wysoką jakość 
wykonania. 
Przęsła i słupki powinny być fabrycznie pomalowane farbami proszkowymi na kolor grafitowy warstwą o grubości 
minimalnej 110μm.  
Ewentualne ubytki powłoki i uszkodzenia podczas montażu, nie dyskwalifikujące elementów, należy naprawić 
farbami wysokocynkowymi z dużą zawartością części stałych. Elementy połączeniowe (śruby, płaskowniki) 
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. 

2.3. 
Materiały na fundament pod słupki 

Beton B20 (C16/20) powinien odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-06250 oraz SST M-13.02.02. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Wykonanie dołów pod słupki, fundament, ustawienie słupków będzie wykonane ręcznie. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.4. 
Transport materiałów do wykonania bariery musi odbywać w sposób przewidziany przez producenta z 
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. 
Transport betonu na fundamenty pod słupki prowadzić wg SST M-13.01.00. 
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5. Wykonanie Robót 

5.1. 
gólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.2. 
ykonanie dołów pod słupki i fundament 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 0,8-
1,2 m. Doły pod fundament powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki skrajne, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze 
odległości odpowiadające długościom przęseł bariery i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 
Należy dążyć, aby odległość pomiędzy słupkami była jednakowa we wszystkich odcinkach bariery. Dno wykopów 
należy wyrównać i zagęścić. 

5.3. 
stawienie barier 

Lokalizacja barier winna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Roboty związane z w ustawieniem barier obejmują wykonanie następujących czynności: 
− wyznaczenie lokalizacji bariery na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
− wykonanie dołów pod słupki bariery, 
− przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentów pod słupki, 
− montaż słupków, 
− trwałe zamocowanie segmentów bariery, 
− uzupełnienie ochrony antykorozyjnej. 
 
Po zamocowaniu segmentów bariery należy sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne i uzupełnić ewentualne 
uszkodzenia. Do wykonania naprawy uszkodzenia powłoki antykorozyjnej można użyć farb wysokocynkowymi z dużą 
zawartością części stałych. 

6. Kontrola jako ści Robót 

6.1. 
gólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. 
ontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− zgodności wykonania bariery z Dokumentacją Projektową, 
− poprawności wykonania fundamentów pod słupki, 
− poprawność ustawienia słupków, 
− dokładność przymocowania poprzeczek, 
− wysokość ustawienia słupków, 
− ciągłość, wygląd i grubość zabezpieczenia antykorozyjnego. 

7. Obmiar Robót 

7.1. 
gólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. 
ednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest m [metr] ustawionej bariery chodnikowej stalowo-żeliwnej przy spełnieniu wymagań 
Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST oraz wymagań Inżyniera. 

8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeśli wszystkie badania wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. 
gólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
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9.2. 
ena jednostkowa 

Cena jednostkowa m ustawienia bariery chodnikowej obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie i dostarczenie gotowych przęseł stalowych tj. słupków wraz z poprzeczkami, 
− prace pomiarowe, 
− wyznaczenie lokalizacji bariery na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
− wykopanie dołów dla słupków i zabetonowanie fundamentów, 
− montaż słupków w fundamencie betonowym zgodnie z wytycznymi producenta bariery, 
− zamontowanie przęseł do słupków, 
− uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST oraz zaleconych przez Inzyniera, 
− koszt utrzymania czystości na terenie budowy. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. 
ormy 

PN-EN ISO 2178   Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym -- Pomiar grubości powłok -- 
Metoda magnetyczna 

PN-EN ISO 2808   Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN 10210-2   Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 10305-1   Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury bez szwu 

ciągnione na zimno. 
PN-EN 499   Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 

spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie. 
PN-B-06250   Beton zwykły. 
PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania 

10.2. 
nne dokumenty 

Załącznik Nr 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 (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) 
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D-07.07.01  OŚWIETLENIE DRÓG 

1. WSTĘP 

1.1. 
rzedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oświetlenia drogowego w związku z realizacją zadania: 
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1.2. 
akres stosowania SST 

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

1.3. 
akres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową oświetlenia na 
drogach publicznych i wewnętrznych, istniejących i projektowanych. 
Zakres przebudowy przewiduje budowę oświetlenia w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku 
Dębina – Moszna. 

1.4. 
kreślenia podstawowe 

2. Słup o świetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania 
oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

3. Wysi ęgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

4. Oprawa o świetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 

5. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią. 

6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy 

oświetleniowej w pozycji pracy. 
8. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 
9. Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

9.1. 
gólne wymagania dotycz ące robót 

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

10. MATERIAŁY 

10.1. 
ateriały budowlane 

Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku "3", odpowiadającego wymaganiom PN-B-
11113. 

Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z 
uplastycznionego PCW o grubości 0,4 ÷ 0,6 mm, gatunku l, odpowiadającą wymaganiom PN-C-89269. 

Materiały do uszczelniania ko ńców rur 

Jako materiały do uszczelniania końców rur należy stosować: 
- piankę poliuretanową odporną na działanie wilgoci 
- rury lub taśmy termokurczliwe pokryte klejem. 
Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury osłonowej ze znajdującym 
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się w niej kablem lub wiązki kabli, zaleca się stosować rury termokurczliwe, odporne na promienie UV, o dużym 
współczynniku skurczu lub o dwóch różnych średnicach tzw. end-capy. Materiał ten powinien otaczać kabel lub 
wiązkę kabli i rurę osłonową na całym obwodzie i długości min. po 6cm. 

10.2. 
rzepusty kablowe 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy wewnętrznej nie 
mniejszej niż 110 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-50086-2-4. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

10.3. 
able 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-HD 603 S1. Zaleca się stosowanie kabli o 
napięciu znamionowym 0,6/1 kV pięciożyłowych (kable obwodowe) i czterożyłowych (kable zasilające), o żyłach 
aluminiowych w izolacji z polietylenu usiecowanego 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury 
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku 
zerowania ochronnego. Zastosowano kable 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm² i 5x25mm². Bębny z kablami należy 
przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 

10.4. 
ródła światła i oprawy 

Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-E- PN-EN 60598 i 
Dokumentacji Projektowej. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie, zaleca się 
stosowanie opraw LED. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze 
względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed 
wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP66. Szczelność komory lampowej i lampy zgodna z lampy i komory wg 
PN-EN 60529. 
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. 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-0-79100. 

10.5. 
łupy o świetleniowe i wysi ęgniki 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową dla konkretnego obiektu. Dla 
oświetlenia dróg, należy stosować słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, realizujące zawieszenia opraw na 
wysokości 9m. 
Słupy oświetleniowe muszą spełniać wymogi PN-EN 40. 
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla I strefy 
wiatrowej wg PN-E-05100 Tablica 2 co odpowiada strefie W II wg PN–E–05001–1 1998 Tablica 2. 
W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być przystosowane 
do zainstalowania typowych tabliczek bezpiecznikowych, posiadających podstawy bezpiecznikowe i pięć zacisków 
do podłączenia pięciu żył kabla o przekroju do 50mm².  
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z 
zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

10.6. 
rzewody o świetleniowe  

W słupach od zabezpieczenia słupowego do oprawy zastosować przewód typu YDY 3x2,5 mm² zgodny z normą PN-
87/E-90056. 

10.7. 
abliczki bezpiecznikowe 

Stosować tabliczki bezpiecznikowe złącze pięcioprzewodowe z możliwością wprowadzenia kabli o przekroju od 
5x10mm² do 5x50mm² (max. 3 kable). Tabliczka powinna posiadać miejsce do montażu jednej wkładki topikowej 
Wts-4A z gwintem E14. 
Stopień szczelności tabliczki bezpiecznikowej nie gorszy od IP 34 i zgodny z normą PN-92/E-08106. 

10.8. 
ziomy 

Stosować uziemienia: 
- pionowe  – pręty stalowe ocynkowane FeZn śr. 18mm,  
- poziome – bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm, 

Materiały uziomów muszą spełniać wymagania PN-HD 60364 5 54. 
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10.9. 
ury osłonowe 

Stosować następujące rury osłonowe: 
- HDPE 110 o sztywności obwodowej min. SN= 8 kN/m² - ułożenie w ziemi 
- HDPEp 110 o sztywności obwodowej min. SN= 14 kN/m² - układane przeciskiem pod drogą 

Sztywność obwodowa zastosowanych rur musi być zgodna z PN-ENISO-9969:2008. 

10.10. 
rodki impregnuj ące 

Jako środek impregnujący do konserwacji części podziemnej słupów oraz fundamentów należy stosować 
atestowaną asfaltową emulsję anionową spełniającą wymagania normy PN-B-24002. 

10.11. 
undamenty 

Dla słupów oświetleniowych stosować fundamenty prefabrykowane betonowe, jednoczęściowe z podejściami 
kablowymi na bocznych ścianach. 
Powierzchnie fundamenty powinna być pokryta środkiem impregnującym (atestowana asfaltowa emulsja 
anionowa). 
Wszystkie fundamenty betonowe muszą spełniać wymagania normy EN 14991. 

10.12. 
zafka o świetleniowa 

Zastosować szafkę oświetleniową, wolnostojącą z przyłączeniami kablowymi od dołu, wykonaną z płyt 
kszałtowych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, odporne na korozję, promieniowanie UV, udary i 
nierozprzestrzeniającą ognia. Stopień ochrony min. IP44, II kl. ochronności. 
Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczeństwa, określonym na podstawie 
posiadanego certyfikatu. 
Szafka powinna spełniać wymagania normy EN 60-439-1. 

10.13. 
kładowanie materiałów  

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, zamkniętych, suchych 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych, lub na przestrzeniach otwartych w przypadku uzyskania akceptacji Inżyniera 
Kontraktu. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty 
instalacyjno-montażowe.  
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być 
dostosowane do danego rodzaju materiałów.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu ich własności technicznych i zgodnie z zaleceniami producentów. 
Odbiór materiałów powinien odbywać się na podstawie aktualnego zaświadczenia o jakości lub atestu dostarczonego 
przez producenta. 

11. sprz ęt 

11.1. 
gólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy 
mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
przewidzianym w nakładach rzeczowych i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych prace należy wykonywać ręcznie. 

11.2. 
przęt do wykonania o świetlenia 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 ∅ 70 cm, 
− spawarki transformatorowej do 500 A, 
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
− ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm. 
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12. transport 

12.1. 
gólne wymagania dotycz ące transportu 

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

12.2. 
ransport materiałów i elementów o świetleniowych 

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. 

13. wykonanie robót 

13.1. 
ymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

13.2. 
ykopy pod fundamenty 

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 
PN-B-02205. 
Wykopy pod fundamenty masztów wykonywać mechanicznie koparką. 
Pod wieniec masztu należy wykonać wykopy głębokości 3m i szerokości 1,5x1,5 m. Należy 
pamiętać o przygotowaniu rur PCV do wprowadzenia przewodów zasilających.  
Do wykonania fundamentu należy zastosować beton klasy min. C 25/30. 
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050. 

13.3. 
udowa linii kablowych 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót związanych z budową 
nowych linii zasilających oraz oświetleniowych na obiektach drogowych zawierający uzgodnione z Użytkownikami 
okresy włączenia napięcia w wybudowanych liniach kablowych. Wszystkie prace związane z wykonaniem linii 
kablowych wykonywać zgodnie z SEP N SEP – E – 004. 

13.4. 
onta ż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. 
Fundament powinien być ustawiony przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10, spełniającego wymagania 
PN-EN 206–1:2003 lub zagęszczonego żwiru 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 
dopuszczania 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 20 cm. 
Grunt przeznaczony na nasypy lub uzupełniany w pasie dzielącym powinien mieć właściwości umożliwiające 
uzyskanie zagęszczeń przy słupach na poziomie Is = 1 (spełniać wymagania normy PN-S-02205 „Roboty ziemne, 
drogi samochodowe, wymagania i badania”, i normy PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”) W przypadku wykorzystania do umocowania fundamentów słupów gruntów rodzimych, należy sprawdzić 
jego przydatność w tym zakresie, a w razie potrzeby wykonać stosowne mieszanki. 

13.5. 
onta ż uziomów 

Wszystkie uziemienia pionowe wykonywać metodą pogrążaną wibromłotem. Połączenie uziemień z uziomem słupa i 
z szyną PE szafki oświetleniowej i PEN złącza pomiarowego płaskownikiem stalowym ocynkowanym. Wykonywane 
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prace winny spełniać wymagania PN-E-05009/54, a zbliżenia i skrzyżowania przewodów uziemiających z kablami wg 
PN-E-05003/01. 

13.6. 
onta ż słupów o świetleniowych  

Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach stożkowych. Spód słupa powinien 
opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-EN 206-1:2003 grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o 
wymiarach 50x50x7cm. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać dla dobranego słupa 
tak aby górna krawędź słupa wystawała 2 – 5 cm od podłoża. 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. 

13.7. 
onta ż 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 żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5 mm².  
Ilość przewodów kabelkowych 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 III strefy wiatrowej. 

13.8. 
kładanie kabli 

Układanie kabli należy przeprowadzać zgodnie z Polską normą PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe" - Projektowanie i budowa. Układanie kabli winno być wykonywane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Zaleca się stosowanie rolek w przypadku 
układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Dopuszcza się mechaniczne układania kabli przy użyciu ciągarek lub 
rolek napędzanych pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w p. 2.5.1-a i b normy PN-76/E-05125. 
Temperatura graniczna przy układaniu kabli nie powinna być niższa niż 0° w przypadku kabli o powłoce z tworzyw 
sztucznych. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych a średnica zginania nie 
powinna być mniejsza niż 10 krotna zewnętrzna średnica kabla. Przy układaniu kabli w pobliżu innych kabli lub 
przewodów kable układać w takich odległościach, aby w normalnych warunkach pracy i przy zakłóceniach nie 
wywoływały w sąsiednich liniach elektroenergetycznych niepożądanych zjawisk np. indukowania prądów. 
Kable w ziemi należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych wypadkach kable należy 
układać na warstwie piasku o grubości co najmniej l0 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku co najmniej 
l0 cm, następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu, folia kablową niebieską oraz pozostałą reszta ziemi rodzimej. 
Głębokość układania kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić 70cm 
lub 50cm w przypadku kabli układanych pod chodnikami do oświetlenia ulicznego, zasilania podświetlanych znaków 
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego. W wykopach kable powinny być układane linią falistą z zapasem 1-3% 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
W przypadku układania kabli w rurach i blokach osłonowych, głębokość tych osłon mierzona od powierzchni terenu 
powinna wynosić co najmniej: 50cm - przy układaniu linii kablowych pod chodnikami, 70cm - przy układaniu linii 
kablowych w terenie bez nawierzchni oraz l00 cm - przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do 
ruchu kołowego. Po ułożeniu linii kablowych należy wykonać pomiary i próby określone  
w p. 7.2 do 7.7 normy PN-76/E-05125. 
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 2m zapasów kabla. 

13.9. 
ykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora żeniowej 

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej z zastosowaniem normy PN-IEC-
60364 – 4 - 41. 
Instalację zasilającą wykonać w układzie sieci TN – C w nawiązaniu do istniejącej sieci nn. 
Jako dodatkowe elementy ochrony przeciwporażeniowej przewidzieć dla obwodu oświetleniowego szybkie 
wyłączanie zasilania 0,4 s. 
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 10Ω. 
Stosować przewody zasilające oprawy w podwójnej izolacji 3 żyłowe. 

14. kontrola jako ści robót 

14.1. 
ymagania ogólne dotycz ące kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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14.2. 
ykopy pod fundamenty 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sposób 
usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

14.3. 
undamenty 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 – B 
– 03322: 1980 i PN – E 197 – 1: 2002. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne 
posadowienia. 

14.4. 
atarnie 

Elementy latarń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i BN-79/9068-01. Latarnie oświetleniowe, po ich 
montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów, 
- prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanej jezdni 
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowej- zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

14.5. 
inia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
(1) głębokości zakopania kabla, 
(2) grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
(3) odległości folii ochronnej od kabla, 
(4) 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. 

14.6. 
nstalacja przeciwpora żeniowa i uziemienia sieci odgromowej 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary 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 
0,6 m. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. j Po wykonaniu 
uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze ' od wartości 
podanych w Dokumentacji Projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy 
zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla (stwierdzenia skuteczności zerowania). 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

14.7. 
omiar nat ężenia 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- EN/ 13201 – 3:2005. 

15. obmiar robót 

Jednostką obmiarowa dla oświetlenia jest: 
- szt [sztuka] montażu słupów oświetleniowych, oprawy oświetleniowej ze źródłem światła, wysięgników, 
- m [metr] dla montażu przewodów, kabli, rur osłonowych, przepustów kablowych, 
- szt [sztuka] demontażu słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową 
- m [metr] dla demontażu kabli 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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16. odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− projektową dokumentację powykonawczą, 
− atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie, 
− protokoły z wykonanych wymaganych pomiarów/prób/sprawdzeń, 
− protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli są wymagane, 
− instrukcje eksploatacji i współpracy, jeżeli są wymagane, 
− oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, dokumentacja projektową i stanem 

wiedzy technicznej, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokół technicznego odbioru robót (technicznego odbioru robót dokonuje Zamawiający oraz Właściciel 

sieci elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie). 

17. podstawa płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Płatność za jednostkę obmiarową wykonanego oświetlenia należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestów 
producenta materiałów oraz oceny jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− pozyskanie i dostarczenie materiałów,  
− oznakowanie robót, 
− wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią, 
− wykonanie wykopów pod fundamenty słupów, 
− montaż prefabrykowanych fundamentów na podsypce piaskowej grubości 10 cm, 
− montaż słupów oświetleniowych z wyposażeniem, 
− wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe, 
− montaż opraw oświetleniowych, 
− wykonanie wykopu rowów kablowych, 
− wykonanie podsypki piaskowej, 
− montaż rur osłonowych, 
− układanie kabla w rurach osłonowych, 
− układanie kabla w rowach kablowych, 
− obróbka na sucho końca kabli, 
− układanie folii kalandrowej, 
− zasypanie rowów kablowych z zagęszczeniem, 
− montaż szafki oświetleniowej, 
− montaż uziomów, 
− montaż tabliczek oświetleniowych, 
− podłączenie do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
− przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
− uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie, 
− wykonanie wszelkich niezbędnych badań i prób, 
− koszt składowania materiałów na odkładzie,  
− odszkodowania za zajęcie terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca, 

18. przepisy zwi ązane 

PN-B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze . 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie. 
PN-C-89205   Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN – CEN/TR 13201 – 1:2005  Oświetlenie dróg część 1 : Wybór klas oświetlenia. 
PN – EN/13201 – 2:2005  Oświetlenie dróg część 2: Wymagania oświetleniowe. 
PN -EN/13201 – 3:2005   Oświetlenie dróg część 3: Obliczenia oświetleniowe. 
PN-E-05100  - 1        Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
PN-E-05125          Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
PN-IEC439-1  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
PN-EN-60598 - 1      Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
PN-EN-60598 - 1      Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
PN-EN-60598-2-3 Oprawy oświetleniowe-wymagania szczegółowe.  
    Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 
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PN-E-06314          Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-E-90401          Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinitowej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie zn. 
0,6/lkV . 

PN-E-05003/03       Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochronna obostrzona. 
PN-IEC 60364.       Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i budowa, ochrona od I 

porażeń prądem elektrycznym.  
PN-M-34501  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z terenowymi. Wymagania.  
PN-92/0-79100-01,02 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. 
PN-EN 130403:2004 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.  
PN-EN 13043:2004      Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek. 
BN-83/8836-02      Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-77/8931-12       Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-83/8971-06      Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIARO. 
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. 
 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r. 
 
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 1972r. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V Instalacje elektryczne, 1973r. 
 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dn. 26 11 
1990r. 
 
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r. 
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D-08.01.01  KRAWĘŻNIKI BETONOWE  

1. WSTĘP 

1.1. 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawężnika betonowego na ławie betonowej w związku z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. 
Zakres stosowania SST 

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

1.3. 
Zakres robót obejmuj ących SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu krawężników betonowych o 
na podsypce cem.-piaskowej i na ławie betonowej B15 (C/12/15) z oporem lub bez oporu. 

1.4. 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami  (PN-EN 1340) 
i „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. 
gólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na ławie betonowej wg zasad 
niniejszej SST są: 

2.1. 
rawężnik z betonu wibroprasowanego 

Stosować należy krawężniki betonowe o wymiarach 20 x 30 x 100(50) i 15 x 30 x 100(50) cm. 
 
Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340: 

- nieodkształcalność w przedziale temp. -30÷200°C, 
- wytrzymałość na zginanie ≥ 6,0 MPa, 
- ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 18000 mm3/5000 mm2, 
- odporność na zamrażanie – ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 

pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2, 
- nasiąkliwość ≤ 4%, 
- odporność na poślizg oraz tekstura – wg PN-EN 1340. 

2.2. 
odsypka cementowo – piaskowa i podsypka piaskowa 

Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 
- piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w 
piasku na podsypkę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2), 
- cement - należy stosować cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Część 1.  
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2.3. 
aprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin mi ędzy kraw ężnikami: 

Zaprawę cementowo-piaskową wykonać w proporcji 1:2. 
- cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  
- piasek - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w 

piasku na zaprawę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 3 % (kategoria 1). 
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2.4. 
oda 
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 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”. 

2.5. 
eton klasy B15 (C12/15) 

Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie ławy betonowej spełniający wymagania podane w normie PN–EN 206 oraz 
SST M-13.02.02. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem ławy żwirowej, betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem krawężnika 
wykonane będą ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. 
rawężniki - transport i składowanie krawężników betonowych na miejsce wbudowania - zgodnie z BN-80/6775-03 
arkusz 1 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania”. 

4.2. 
eton na ław ę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu 
wg SST M-13.01.00. 

Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km). 

4.3. 
iasek i cement - przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi 
przez Inżyniera i zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. 
gólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. 
akres wykonywanych robót 

5.2.1. 
ransport materiałów przewidzianych niniejsz ą SST do wykonania powy ższych robót. 

Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie krawężników 
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 

5.2.2. 
znakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją znakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.2.3. 
ytyczenie sytuacyjno - wysoko ściowe miejsc wbudowania kraw ężnika 

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 

5.2.4. 
ykonanie koryta pod ław ę betonow ą z oporem i bez oporu. 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem i bez oporu, 
wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie Elementów „Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 

5.2.5. 
ykonanie betonowej ławy z oporem i bez oporu pod kr awężniki. 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem i bez oporu, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowiązujące przepisy. Sporządzona receptura 
musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej SST. 
Ława betonowa z oporem lub bez oporu wykonana będzie z betonu klasy B15 (C12/15), we wcześniej 
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przygotowanym korycie gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej z oporem i bez oporu polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 
jego zagęszczeniu. Wykonana ława po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem 
rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.6. 
ykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraw ężnik 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową grubości 5 cm, celem 
prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo - piaskową wykonać należy w proporcji 1:4 zgodnie z 
KPED. 

5.2.7. 
budowanie kraw ężników betonowych 

Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej winny być wykonywane przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać ręcznie. 
Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz 
usytuowania wysokościowego,  zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej, to ±1 cm w niwelecie krawężnika i ±5 cm w usytuowaniu poziomym. 

5.2.8. 
ypełnienie spoin mi ędzy kraw ężnikami 

Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w proporcji 1:2, przy 
użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.3 niniejszej SST. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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

6.1. 
ontrola jako ści materiałów przed przyst ąpieniem do robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawężnika na 
etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inżyniera, 3 sztuki 
krawężnika dla przeprowadzenia, które podano w punkcie 2.1 niniejszej SST. 
Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.2. 
ontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.2.1. 
ontrola wykonania ławy betonowej 

Należy sprawdzić co 20 mb: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne odchyłki 

niwelety ławy ± 1 cm na każde 100mb, 
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb, 
c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki: 

− dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej, 
− dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 
mb. 

6.2.2. 
łożenie podlewki pod kraw ężnikiem na obiekcie 

Materiały na polewkę powinny spełniać wymagania pktu 2 niniejszej SST. 
Dopuszczalne tolerancje dla ułożonej podlewki wynoszą: 
– dla rzędnej góry podlewki: ± 1 cm, 

6.2.3. 
ontrola uło żenia kraw ężników 

Należy sprawdzić co 20 mb : 
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne odchyłki 

niwelety ± 1 cm na każde 100 mb, 
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb, 
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5cm na 

każde 100mb. 

6.2.4. 
ontrola wypełnienia spoin kraw ężnika  

Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. 
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Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5 mm. 

6.3. 
asady post ępowania z wadliwie wykonanymi kraw ężnikami betonowymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań SST 
określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m [metr] wbudowanego krawężnika betonowego na podsypce cem.-piaskowej i na ławie 
betonowej, zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej i wymaganiami niniejszej SST.  
Ogólne zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

8.1. 
dbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy w deskowaniu, 
- wykonanie podsypki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować na podstawie obmiaru, atestów producenta krawężników i 
oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 
 
Cena wykonania m robót obejmuje: 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnacja wykonanej ławy, 
-  wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik, 
-  ustawienie krawężnika betonowego, 
- wypełnienie spoin między krawężnikami zaprawą i wykonanie uszczelnień pomiędzy krawężnikiem a płytą 

chodnika, 
-  wykonanie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej SST, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie 
 
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

 i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

 i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-EN 197-1        Cement . Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
         powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2        Cement . Część 2. Ocena zgodności  
PN–88/B-06250      Beton zwykły (archiwalna) 
PN–EN 206–1:2003      Beton. Część 1: Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność 
PN–EN  206–1:2003/Ap1:2004  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-S-02205:1998         Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 13139:2003/Ac2004   Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12620:2010       Kruszywa do betonu. 
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-32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.(archiwalna) 
PN-EN 1340        Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
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D-08.01.02  KRAWĘŻNIKI  KAMIENNE  

1. WSTĘP 

1.1. 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem w związku z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. 
Zakres stosowania SST 

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

1.3. 
Zakres robót obejmuj ących SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu krawężników kamiennych na 
podsypce cem.-piaskowej i na ławie betonowej z oporem B15 (C/12/15).  

1.4. 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami  i „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na ławie betonowej wg zasad 
niniejszej SST są: 

2.1. 
rawężniki kamienne 

Stosować należy krawężniki o wymiarach 20 x 30 x 100 cm i 20 x 25 x 100 cm odpowiadające wymaganiom normy 
PN-EN 1343:2003 "Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań". 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

− dla wysokości: ±3cm 
− dla szerokości: ±1cm. 

Ostre krawędzie krawężników powinny 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. 

2.2. 
Wymagania dotycz ące materiału kamiennego 

Krawężniki należy wykonać z bloku materiału kamiennego ze skał magmowych lub metamorficznych. 
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z którego należy wykonać krawężniki: 

− odporność na zamrażanie/rozmrażanie, przy liczbie cykli 48 – odporne (20% zmiany wytrzymałości na 
zginanie) - badanie wg PN-EN 12371, 

− wytrzymałość na zginanie – deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niż 25kN - badanie wg PN-EN 
12372 oraz PN-EN 1343, 

− nasiąkliwość wodą – deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niż ≤ 0,5 % - badanie wg PN-EN 
13755. 

2.3. 
Podsypka cementowo – piaskowa i podsypka piaskowa 

Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 
- piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w 
piasku na podsypkę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2), 
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- cement - należy stosować cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Część 1.  
   Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2.4. 
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin mi ędzy kraw ężnikami: 

Zaprawę cementowo-piaskową wykonać w proporcji 1:2. 
- cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  
- piasek - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w 

piasku na zaprawę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 3 % (kategoria 1). 

2.5. 
Woda 
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 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”. 

2.6. 
Beton klasy B15 (C12/15) 

Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie ławy betonowej spełniający wymagania podane w normie PN–EN 206 oraz 
SST M-13.02.02. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem ławy żwirowej, betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem krawężnika 
wykonane będą ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. 
rawężniki - transport i składowanie krawężników na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu. 
Krawężniki układać obok siebie, na drewnianych podkładach, długością wkierunku jazdy a wysokością pionowo. 
Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed 
bezpośrednim stykiem należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej 
o grubości > 5 cm. 

4.2. 
eton na ław ę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu 
wg SST M-13.01.00. Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km). 

4.3. 
iasek i cement - przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi 
przez Inżyniera i zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. 
gólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. 
akres wykonywanych robót 

5.2.1. 
ransport materiałów przewidzianych niniejsz ą SST do wykonania powy ższych robót. 

Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie krawężników 
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 

5.2.2. 
znakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją znakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysoko ściowe miejsc wbudowania kraw ężnika 

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 

5.2.4. 
ykonanie koryta pod ław ę betonow ą z oporem i bez oporu. 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem i bez oporu, 
wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie Elementów „Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
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5.2.5. 
ykonanie betonowej ławy z oporem i bez oporu pod kr awężniki. 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem i bez oporu, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 
 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowiązujące przepisy. Sporządzona receptura 
musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej SST. 
Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy B 15 (C12/15), we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. 
 
Wykonanie ławy betonowej z oporem i bez oporu polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 
jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz 
kształtem rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.6. 
ykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraw ężnik. 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową grubości 5 cm, celem 
prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo - piaskową wykonać należy w proporcji 1:4 zgodnie z 
KPED. 

5.2.7. 
budowanie kraw ężników kamiennych 

Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej z oporem winny być wykonywane przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy 
wykonać ręcznie. 
Krawężniki należy ustawiać ze spoinami szerokości 5mm minimum, co 50m stosować szczeliny dylatacyjne nad 
szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej (jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje). 
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50cm. 
Krawężniki stanowiące obramowanie pierścienia ronda – światło zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz 
usytuowania wysokościowego,  zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej, to ±1 cm w niwelecie krawężnika i ±5 cm w usytuowaniu poziomym. 

5.2.8. 
ypełnienie spoin mi ędzy kraw ężnikami 

Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w proporcji 1:2, przy 
użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.3 niniejszej SST. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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

6.1. Kontrola jako ści materiałów przed przyst ąpieniem do robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawężnika na 
etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inżyniera, 3 sztuki 
krawężnika dla przeprowadzenia, które podano w punkcie 2.1 niniejszej SST. 
Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.2. 
ontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.2.1. 
adanie dostaw materiałów 

Badanie krawężnika kamiennego - Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawężnika na 300 m wykonywanego 
wbudowania, wybraną w obecności Inżyniera do badań laboratoryjnych. Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 
6.1. 
Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 

6.2.2. 
ontrola ławy betonowej 

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Ławę betonową należy sprawdzić co 20 mb: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacją Projektową; dopuszczalne odchyłki 
niwelety ławy ±1 cm na każde 100mb, 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               334

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1 cm na kaŜde 100 mb,  
c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 
mb. 

6.2.3. 
ontrola ustawienia kraw ężnika 

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją Projektową. Tolerancje podano w 
punkcie 5.2.7. Wykonać zgodnie z PN-EN 1343. 
 
Należy sprawdzić co 20 mb : 

a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne odchyłki 
niwelety ±1 cm na każde 100 mb, 

b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać  ±1 cm na każde 100 mb, 
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5 cm na 

każde 100mb. 

6.2.4. 
ontrola wypełnienia spoin 

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w przypadkach 
wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa. Szerokość i dokładność 
wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m [metr] wbudowanego krawężnika betonowego na podsypce cem.-piaskowej i na ławie 
betonowej, zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej i wymaganiami niniejszej SST.  
Ogólne zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.1. 
dbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować na podstawie obmiaru, atestów producenta krawężników i 
oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 
 
Cena wykonania m robót obejmuje: 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnacja wykonanej ławy, 
-  wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik, 
- ustawienie krawężnika kamiennego, 
- wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową, 
-  wykonanie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej SST, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie 
 
PN-EN 1343     Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań. 
PN-EN 197-1      Cement . Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
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PN-EN 197-2      Cement . Część 2. Ocena zgodności  
PN–88/B-06250    Beton zwykły (archiwalna) 
PN–EN  206–1:2003/Ap1:2004  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-S-02205:1998         Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 13139:2003/Ac2004   Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12620:2010       Kruszywa do betonu. 
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-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.(archiwalna) 
PN-EN 12371     Metody badań kamienia naturalnego – oznaczanie mrozoodproności. 
PN-EN 12372     Metody badań kamienia naturalnego – oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod 
       działaniem siły skupionej. 
PN-EN 13755     Metody badań kamienia naturalnego – oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
       atmosferycznym. 
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D-08.03.01         OBRZEŻA  BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych dla zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży 
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podsypce piaskowej gr. 3 cm na ławie 
z betonu, jako element korpusu drogowego oraz element umocnień skarp przyobiektowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża betonowe s ą to betonowe elementy prefabrykowane oddzielaj ące chodnik od pobocza lub 
pasa gruntowego. 

Pozostałe okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami oraz OST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych na podsypce 
piaskowej, wg zasad niniejszej SST są: 

2.1.  

Obrzeża betonowe 8 x 30 x 75 cm  - powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe –
 Wymagania i metody badań”: 

- nieodkształcalność w przedziale temp. -30÷200°C, 
- wytrzymałość na zginanie ≥ 6,0 MPa, 
- ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 18000 mm3/5000 mm2, 
- odporność na zamrażanie – ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 

pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2, 
- nasiąkliwość ≤ 5%, 
- odporność na poślizg oraz tekstura – wg PN-EN 1340. 

2.2. Podsypka cementowo – piaskowa i podsypka piasko wa 

Podsypkę pod obrzeże należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 
- piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w 
piasku na podsypkę piaskową i cem.-piaskową nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2), 
- cement - należy stosować cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Część 1.  
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoi n między obrze żami: 

- cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  
- piasek - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w piasku na 

zaprawę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 3 % (kategoria 1). 

2.4. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 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”. 

2.5. 
eton klasy B15 (C12/15) 

Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie ławy betonowej spełniający wymagania podane w normie PN–EN 206 oraz 



  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

 337

SST M-13.02.02. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem podbudowy żwirowej oraz z ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. 
brzeża betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania”. 

4.2. 
eton na ław ę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu 
wg SST M-13.01.00. 

Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km). 

4.3. Piasek i cement - przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zaakceptowanymi przez Inżyniera i zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej SST. 
Miejsca pozyskania niezb ędnych materiałów musz ą uzyska ć akceptacj ę Inżyniera. Transport materiałów na 
miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST . 

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia ob rzeży betonowych 

Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno - wysokościowe 
niezbędne mu do wykonania robót. 
Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane przez służby geodezyjne. 

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie prowadzonych robót  należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. 

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obr zeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej  

Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie Elementów „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %. 

5.2.5. Wykonanie betonowej ławy pod obrze ża. 

Jeśli dokumentacja projektowa to przewiduje, to  pod obrzeże należy wykonać ławę betonową. 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 
receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej 
przez Inżyniera. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowiązujące przepisy. Sporządzona receptura 
musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4 niniejszej SST. 
Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy B15 (C12/15), we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. 
Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkowi 
w „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.6. Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-pia skowej i osadzenie obrze ża betonowego 

Podsypka piaskowa i cementowo- piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Podsypkę cementowo-piaskową 
należy przygotować w betoniarce w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu jej we wcześniej 
wykonanym korycie w warstwie grubości min. 3 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową i prawidłowym 
zagęszczeniu. 
Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany chodnik. 

5.2.7. Wypełnienie spoin mi ędzy obrze żami. 

Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zasypką piaskową, cementem lub cementowo-piaskową 
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(przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku) w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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

6.1. Kontrola jako ści materiałów 

Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe –
 Wymagania i metody badań.” 
 
Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 2 sztuki obrzeża na całość robót wykonanego wbudowania. 
Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 

6.2. Kontrola w trakcie robót 

6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykona nia obrze ża. 

6.2.2. Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania wykopu pod obrze że betonowe. 

6.2.3. Kontrola prawidłowo ści wykonania ławy betonowej oraz podsypki piaskowej  i cementowo-piaskowej 

6.2.4. Kontrola ustawienia obrze ży betonowych: 
− zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie, 
− zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 

 
Sprawdzenie ułożenia obrzeży betonowych obejmuje:  
− odchylenie linii obrzeży w planie, które nie może wynieść więcej niż 0,5%, 
− odchylenie niwelety - max. ± 0,5%, 
− równość górnej powierzchni obrzeży z tolerancją prześwitu pod łatą 3-metrową ≤ 0,5 cm, 
− dokładność wypełnienia spoin z tym, że spoiny powinny być wypełnione co najmniej na 3/4 grubości elementów.  
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości ok. 10 cm i 
zbadanie głębokości wypełnienia spoiny. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny - powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST. 

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m [metr] ustawionego obrzeża betonowego na podsypce zgodnie z zasadami niniejszej SST, 
Dokumentacji Projektowej i pomiarem w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

8.1. 
dbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy w deskowaniu, 
- wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność  za jednostkę obmiarową na podstawie  obmiaru i atestów producenta materiałów oraz oceny jakości 
wykonanych robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża, 
− oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
− wykonanie deskowania ławy betonowej, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− rozebranie deskowania, 
− pielęgnacja wykonanej ławy, 
− wykonanie podsypki piaskowej i cem.-piaskowej, 
− ustawienie obrzeża betonowego, 



  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

 339

− wypełnienie spoin między obrzeżami, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

BN-80/6775-03/00   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. (archiwalna) 

BN-80/6775-03/03   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. (archiwalna) 

PN-B-10021:1980   Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 1340   Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
PN–88/B-06250  Beton zwykły (archiwalna) 
PN–EN 206–1:2003   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność 
PN–EN  206–1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

(archiwalna) 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1     Cement . Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  
BN-77/8931-12   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. (archiwalna) 

10.2. Inne dokumenty 

Katalogu Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego. 
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M-11.01.01  ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH    

1. wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych w ramach realizacji zadania: 

 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych przy fundamentach obiektów 
inżynierskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

− Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia. 

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

− Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 

− Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m.  

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

− Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 

− Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

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

− Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

− Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem. 

− 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 dla odspojenia. 

− Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

− Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

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

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
 

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

 

gdzie: 

rd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3). 

rds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 
zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

− Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 
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gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 

 

− Odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych 
bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemów rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza 
wykop budowlany. 

− Odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres robót 
ziemnych i fundamentowych lub wykonywanej budowli ziemnej. 

− Wykop tymczasowy – wykop przeznaczony do zabudowywania lub do zasypania po wykonaniu 
przewidzianych w nim konstrukcji, urządzeń lub robót (wykop fundamentowy, wykop dla przewodów i 
kanałów podziemnych, rów itp.). 

− Złoże – miejsce występowania gruntu naturalnego lub skały, przydatnego do budowy nasypu. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 
D-M-00.00.00. ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’ Wymagania ogólne’’ pkt. 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  OST D–M–00.00.00 
‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 2. 

2.2. Rodzaj gruntów 

Podłoże gruntowe, na którym ma być posadowiona konstrukcja, powinno być przedmiotem odbioru częściowego. 
Grunty o zbyt małej nośności, zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinny być usunięte i 
zastąpione lub wzmocnione zgodnie z projektem. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia objętości gruntów przydatnych do wymiany gruntu w wykopie i 
budowy nasypów ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 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. Dobór materiałów na nasyp 

Do budowy nasypów należy stosować materiały sypkie o możliwie najbardziej zróżnicowanym uziarnieniu.  
Bez ograniczeń można stosować grunty z twardych gatunków skał: głazy, kamienie oraz żwiry i piaski. Nie należy 
stosować gruntów organicznych. 
Jeżeli miejscowe materiały w stanie naturalnym nie są odpowiednie do budowy nasypu, należy rozważyć możliwość 
polepszenia ich właściwości i zagęszczalności. 
 
Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań: 
q) uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480, 
r) wskaźnik różnoziarnistości  ≥ 3, 
s) wskaźnik piaskowy  > 35, 
t) wodoprzepuszczalność   k10 ≥  6 x 10-5 m/s 
u) wskaźnik W noś  ≥ 10. 

 
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia 
wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczalnych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w 
PN-S-02205:1998, tablica 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00. ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
v) wytyczenia i stabilizacji osnowy geodezyjnej, punktów głównych i charakterystycznych obiektu, 
w) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne), 
x) jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
y) transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
z) sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00. ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu (materiału). 
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku 
budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze 
Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich 
konfrontacji z dokumentacją techniczną. 

5.3. Roboty przygotowawcze i towarzysz ące 

5.3.1. Roboty geodezyjne 
Roboty geodezyjne przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny obejmować między innymi: 
aa) wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej osnowy realizacyjnej, 

dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów, jeżeli istniejąca osnowa geodezyjna nie jest 
wystarczająca lub wymaga zmian, 

bb) wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów głównych i 
charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań itp., w zakresie umożliwiającym 
wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu, 

cc) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej liczby punktów wysokościowych 
(reperów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej; repery należy wyznaczyć obok każdego 
projektowanego obiektu. 

Poszczególne elementy geometryczne obiektu lub jego części powinny być wyznaczone w taki sposób, aby istniała 
możliwość pełnego korzystania z wyznaczonych punktów podczas wykonywania robót. Z uwagi na roboty i transport 
technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów obiektu wymaga wyznaczenia bocznych 
odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na zniszczenie i umożliwiających szybkie 
odtworzenie uszkodzonych punktów. 
 
5.3.2. Oczyszczenie i przygotowanie terenu 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu robót ziemnych pod budowany obiekt powinno być wykonane na podstawie 
projektu, po dokładnym rozpoznaniu istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi instalacji i urządzeń oraz 
roślinności, i powinno obejmować: 
dd) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie obiektów i urządzeń (resztki konstrukcji, studnie, dreny, 

przewody rurowe, kable itp.), 
ee) usunięcie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewów, 
ff) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów (jeżeli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby zanieczyszczonej 

związkami chemicznymi: czynności te powinny być wykonywane z uwzględnieniem wymogów ochrony 
środowiska, 

gg) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne), 
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hh) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
ii) usunięciem wierzchniej warstwy gleby (humus). 
Jeżeli rozpoznanie przewodów, kabli, drenów, oznaczeń granic terenu nie może być ustalone przed rozpoczęciem 
robót, to należy je rozpoznać w trakcie robót. 

Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie, na którym ma być wykonany nasyp lub wykop, należy przed 
rozpoczęciem robót przesadzić lub ściąć i pnie wykarczować. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) należy 
przeprowadzić przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych. 

 

 

− Przygotowanie dróg dojazdowych 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na 
terenie budowy, oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe należy oznakować 
jako miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 

 

− Odwodnienie terenu 
Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody. 
Należy wykonać ujęcia i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce wykonywania robót oraz, 
jeżeli to potrzebne, odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego. 

Jeżeli konieczne jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej (np. gdy jego poziom utrudnia wykonanie wykopu 
stosowanymi na budowie maszynami) to należy je przeprowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów. Tymczasowe odwodnienie 
wgłębne podłoża gruntowego powinno być wykonane na podstawie odrębnego projektu. Urządzenia do 
odprowadzenia wód powierzchniowych lub osuszenie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót 
ziemnych. 

 

− Kształtowanie terenu 
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby w każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód 
opadowych. W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód opadowych, powierzchnia 
otaczającego terenu powinna być wyprofilowana za spadkami umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 

5.4. Postępowanie w okoliczno ściach nieprzewidzianych 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiały takie 
jak: 
jj) urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 

telekomunikacyjne itp.), 
kk) kanały, dreny, 
ll) materiały nadające się do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), wówczas roboty należy przerwać 

do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu lub wymiany gruntu, znajduje 
się grunt o nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne należy 
przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 
W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności budowli, do czasu 
ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 
mm)wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar zagrożony 

ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
nn) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości wojennych, należy 
przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca odkryć i zabezpieczyć przed dostępem 
ludzi i zwierząt. 

5.5. Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnić 
ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienia robót i naruszenia skarp wykopu. Wykopy pod fundamenty 
powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Źródła wody 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić poza teren robót. 
Wykopy należy wykonywać ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0m. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 
obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, 
które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze 
roku. 
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Ściany wykopów nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy wydobywaniu głazy 
narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni dróg itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy 
niezwłocznie usunąć. 
Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu, wymiarów 
wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, czasu trwania wykopu, warunków 
miejscowych i kalkulacji kosztów. 
Obudowa wykopu powinna odpowiadać stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiał obudowy oraz wymiary 
elementów, przyjęte w następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie 
zabezpieczenia wykopów fundamentowych opracowanym przez Wykonawcę Robót. W przypadku wykonywania 
wykopów o głębokości większej niż 1,25m należy w odstępach do 20m zapewnić wyjścia z nich przy użyciu, np. 
drabin lub schodków. 

Wykonanie wykopów – wymagania podstawowe: 

(5) skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych, 
(6) zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących w danej 

skarpie oraz do warunków miejscowych, jakie mogą wystąpić w miejscu znajdowania się skarpy, 
(7) w razie potrzeby dolne części skarpy nasypu, narażone na niszczące działanie wody, można wzmacniać 

płytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywać z betonu układanego bezpośrednio na zboczu skarp, 
(8) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego do 

wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione spływy (betonowe, z bruku), w 
miejscach z góry do tego przeznaczonych, 

(9) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, 

(10) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim 
do tego celu, 

(11) nachylenie skarp wykopu winno wynosić: 
w gruntach spoistych  2 : 1, 
w gruntach sypkich  1 : 1,25. 

(12) po pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, spadek powinien być taki by umożliwiał odpływ wody od krawędzi wykopu, 

(13) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp. 

 
W przypadku wykonywania wykopów sprzętem przekazującym drgania na podłoże gruntowe należy ocenić wpływ 
tych drgań na istniejące konstrukcje. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
Dokumentacji Projektowej roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich 
zabezpieczeń. 

5.6. Wymiary wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu ich wykonania, 
głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, zakresu i technologii robót do wykonania w wykopie, 
szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych, w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być 
wykonywana izolacja nie powinna być mniejsza niż 0,80m. 

5.7. Nienaruszalno ść struktury dna wykopu 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do 
projektowanego poziomu powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubości co najmniej 0,20m, a 
w wykopach wykonywanych mechanicznie o 0,30m do 0,60m w zależności od rodzaju gruntu. Warstwa ta powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. W przypadku 
przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu 
posadowienia przez odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-cementową, albo 
warstwę chudego betonu. 

5.8. Tolerancje geometryczne 

Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robót i budowli ziemnych powinny być określone w 
projekcie. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być 
większe niż: 
± 0,02% dla spadków terenu, 
± 0,05% dla spadków rowów odwadniających, 
± 2cm dla rzędnych w siatce kwadratów 40m x 40m, 
± 2cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 
± 5cm dla rzędnych dna wykopu w gruntach wymagających wzmocnienia, 
± 2cm dla rzędnych korony nasypu drogowego, 
± 5cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla wykopów o szerokości dna powyżej 1,5m, 
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± 15cm dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5m, 
± 5cm dla odległości krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów podziemnych, 
+ 10cm dla wymiarów w pionie wykopów dla przewodów podziemnych, 
± 10% dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych, 
+ 5% dla nachylenia skarp wykopów przewodów podziemnych, 
± 5cm dla szerokości korony nasypu drogowego, 
± 15cm dla szerokości podstawy nasypu drogowego. 

5.9. BHP i ochrona środowiska 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie przebywali ludzie. 
Wykopu zabezpieczyć barierami. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
− używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
− zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
− pozostawić pas terenu co najmniej 0,5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno składować ziemi 

pochodzącej z wykopu. 
− środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od krawędzi skarpy wykopu, 
− rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5m dla umożliwienia ucieczki 

robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 6. 

6.2. Kontrola i badania robót ziemnych 

Po wykonaniu i odbiorze robót ziemnych zasypowych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

a) badania podłoża gruntowego w momencie rozpoczynania robót dla oceny zgodności z dokumentacją techniczną, 

b)   badania gruntów w wykopach, w celu stwierdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w 
projekcie, a także jeżeli potrzebne, dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu, 

c)   badania wykonanej wymiany gruntu w wykopie, 

d)   badania wykonanych zasypek i nasypów, 

e)   badania zagęszczenia gruntów, 

− badania specjalne określone w projekcie. 

6.3. Kontrola wykonania i odbiór robót ziemnych 

Przy przygotowywaniu, wykonywaniu u odbiorze robót ziemnych należy wykonać: 
− sprawdzenie dokumentacji technicznej i stwierdzenie czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty 

ziemne, 
− kontrolę robót przygotowawczych, 
− kontrolę wykonania wykopów i ukopów, 
− kontrolę materiałów w złożu, 
− kontrolę wykonania wymiany gruntów w wykopie, 
− kontrolę wykonania zasypek i nasypów, 
− kontrolę zagęszczenia gruntów. 
Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowych i odbioru końcowego robót. W czasie odbioru 
częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty 
zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 
Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych muszą być opisane, 
wyjaśnione i uzasadnione. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostką obmiaru robót ziemnych jest m3 [metr sześcienny] gruntu w stanie rodzimym. 

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie jako iloczyn 
powierzchni podstawy fundamentu i średniej głębokości wykopu. 
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8. odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 8. 

 

Przy odbiorze robót ziemnych należy wykonać: 

• odbiór materiałów, 

• odbiory częściowe robót, 

• odbiór ostateczny robót, 

• ocenę wyników odbioru. 
Roboty ziemne uznaję się za wykonane zgodnie z wymaganiami jeżeli wszystkie badania, kontrole i odbiory 
częściowe oraz odbiór ostateczny wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie, Polskiej Normie, 
SST i przez Inżyniera z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. 

W przypadku gdy choć jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym terminie. 

Roboty, które po wykonaniu poprawek wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić pod względem 
bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać za mające 
obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia w konstrukcji. 

W przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie 
robót ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu 
oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 

9. podstawa płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa m3 wykonania wykopu uwzględnia:  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji;  

− projekt zabezpieczenia wykopu; 

− zabezpieczenie wykopu na czas robót; 

− wykonanie rozpór i konstrukcji usztywniających, ich bieżąca kontrola i naprawy; 

− wykonanie wykopu; 

− odwiezienie urobku poza pas drogowy;  

− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań; 

− likwidacja wszelkich zabezpieczeń; 

− obniżenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urządzeń dostosowanych do warunków gruntowo – 
wodnych, 

− uporządkowanie terenu. 
 

Roboty objęte ceną jednostkową określono w SST w których występują roboty ziemne przy fundamentach. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN – 86 / B – 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN - EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie  

podłoża gruntowego 
PN – 88 / B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN – 99 / B – 06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN – 98 / S – 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN - EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych  

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN – 98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B (normatywny)  
BN-64/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN - EN-1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 
PN – EN – 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych  

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

10.2. Inne dokumenty 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1978. 
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Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 
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M-11.01.04  ZASYPANIE  WYKOPÓW  FUNDAMENTOWYCH  

I  WYKONANIE  NASYPÓW PRZY  OBIEKTACH   

INŻYNIERSKICH  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z wykonaniem zasypek wykopów fundamentowych i wykonaniem zasypek za obiektami oraz 
nasypów w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasypania wykopów fundamentowych, wykonania zasypek za 
przyczółkami i murami oporowymi oraz  wykonania nasypów ze skarpami przy obiekcie, w tym stożków przyczółków. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz z określeniami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  , pkt 1. 

1.4.1. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu - wielko ść charakteryzuj ąca stan zag ęszczenia gruntu, okre ślona wg 
wzoru: 

ds

d
SI

ρ
ρ

=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach na centymetr 

sześcienny, 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481:1988, w gramach na 

centymetr sześcienny. 

1.4.2. Wskaźnik ró żnoziarnisto ści - wielko ść charakteryzuj ąca zagęszczalno ść gruntów niespoistych, 
okre ślona 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]. 

1.4.3. Wilgotno ść optymalna gruntu – wilgotno ść, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany  
uzyskuje maksymaln ą gęstość objętościow ą. 

1.4.4. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonani a nasypów, poło żone poza pasem robót ziemnych, 
lecz w obr ębie pasa robót drogowych. 

1.4.5. Dokop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, p oło żone poza pasem robót 
drogowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 2.  
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2.2. Materiały do wykonania nasypów (zasypek) 

2.2.1. Materiał do wymiany gruntu oraz zasypki wyko pów fundamentowych 

Materiałem stosowanym do wymiany gruntu musi być kruszywo kwalifikowane spełniające wymagania pkt. 2.2.2.  
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych mogą być grunty wydobyte z wykopów 
fundamentowych, o ile są to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie 
powinna przekraczać 2%), materiałami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami wysadzinowymi, ani odpadami 
chemicznymi.  
Do zasypywania fundamentów wykonywanych w gruntach spoistych należy stosować grunt rodzimy lub inny grunt o 
podobnych właściwościach jak grunt pochodzący z wykopu. Do zasypywania fundamentów w gruntach niespoistych 
należy stosować grunt niespoisty. 
Do zasypywania powinien być użyty grunt nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, 
korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 

2.2.2. Materiał do zasypki przy obiektach in żynierskich oraz formowania sto żków i nasypów przy obiekcie  

Do wykonania zasypki oraz formowania stożków i nasypów przy obiekcie należy stosować żwiry, mieszanki i piaski 
co najmniej średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 6 × 10-5 
m/s. Grunty nie mogą być zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna 
przekraczać 2%). Wymagania dla wskaźnika piaskowego SE > 35 według normy PN-EN 933-8:2012. 
Wykopy na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) do wysokości 30 cm powyżej wysokości przewodu lub jego 
obudowy należy zasypywać gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm.  
Trudno dostępne miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym cementem.  
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcę powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Pozyskiwanie gruntu z 
dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do wykonania 
zasypek oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość, na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do objętości gruntu pozyskiwanego z dokopu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Do zagęszczania zasypek można stosować: 
− gładkie walce stalowe, 
− walce ogumione, 
− lekkie, średnie i ciężkie walce wibracyjne, 
− ubijaki, 
− lekkie i ciężkie płyty wibracyjne. 
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu 
zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania zasypek. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów na nasyp 

Zastosowane środki i sposób transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, techniki 
odspojenia, sposobu załadunku i odległości transportu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału zasypki nie może powodować obniżenia jego właściwości. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w 
obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 
wymagania podane w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i badania 
określonymi w normie PN-S- 02205: 1998. 
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5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− roboty przygotowawcze, 
− transport materiału wraz z załadunkiem i rozładunkiem, 
− wykonanie warstwy nieprzepuszczalnej wraz z ukształtowaniem spadków górnej powierzchni tej warstwy, 
− wykonanie zasypki, 
− zagęszczenie zasypki, 
− roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 
a) ustalić materiały i sprzęt niezbędne do wykonania robót, 
b) określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie zasypek 

5.4.1. Projekt organizacji i harmonogram robót 

Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną kolejnością robót, na podstawie harmonogramu robót 
opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera. Harmonogram musi uwzględniać etapowanie 
robót.   

5.4.2. Ułożenie zasypek 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych 
robót, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z 
torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.   
Ławy fundamentowe można zasypywać po ich zaizolowaniu i wykonaniu warstwy filtracyjnej.  
Grunt zasypowy, w zależności od miejsca wbudowania,  powinien spełniać wymagania podane w pkcie 2. 

5.5. Wymiana gruntu 

W przypadku wymiany gruntu na grunt nasypowy należy przed wbudowaniem pierwszej warstwy sprawdzić stan 
gruntu w wykopie.  
Wykonawca przeprowadzi badania gruntu w przypadkach wątpliwych, gdy właściwości odkrytego gruntu odbiegają 
od podanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.6. Zagęszczenie gruntu zasypowego 

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu.  
Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu można 
układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Należy zwrócić uwagę, aby 
podczas zagęszczania nie uszkodzić izolacji fundamentu lub podpory.  
Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m, 
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i wysokości spadania, przy czym 

grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy użyciu ciężkiego sprzętu. W 
okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie do wysokości 
około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej, w taki sposób aby nie uszkodzić systemu 
odwadniającego. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien wynosić co najmniej: 
− 1,03 wg Proctora dla górnej warstwy nasypu do głębokości 1,20 m, 
− 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu poniżej 1,20 m i zasypek przy fundamentach podpór, 
− 0,97 wg Proctora dla stożków nasypu.     
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania, 
rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość uzyskania wymaganego 
zagęszczenia gruntu. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do 
optymalnej (z tolerancją ± 2%), w przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od 
optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. Jeżeli wilgotność gruntu 
przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od odchyleń podanych 
w pkcie 6, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli 
zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą.  
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
− rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 
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− warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 

− prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
Obiekty obsypywane obustronnie powinny być obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu stron. Różnica 
poziomów zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczać 0,5 m, jeżeli nie jest to uzasadnione obliczeniami 
statycznymi.   
Trudno dostępne miejsca przestrzeni mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne 
jest ich wypełnienie upłynnionym gruntem niespoistym. 

5.7. Wykonywanie zasypek w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w zasypce 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie zasypek powinno być 
przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej już zasypki. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 
na niej następnych warstw. 

5.8. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki 

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy sprawdzić ich stan (czy są oczyszczone ze śmieci, torfów, gytii, 
namułów, wody). 

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek 

Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. Badania przydatności gruntów 
powinny być wykonane na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
3 razy na obiekt. 
Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej SST, przy czym: 
a) skład granulometryczny i wskaźnik różnoziarnistości należy sprawdzać wg PN-B-04481:1988: 

− grunty do zasypywania wykopów fundamentowych filarów nie powinny zawierać frakcji większych niż 100 
mm, 

− wskaźnik różnoziarnistości gruntów do zasypania wykopów fundamentowych przyczółków, zasypki za 
przyczółkami, stożków przyczółków i skarp przy obiekcie   powinien być wyższy niż 5 zgodnie z PN-B-
04481:1988, 

b) zawartość części organicznych należy sprawdzać metodą chemiczną (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomocą 
dwuchromianu potasu, przy czym zawartość części organicznych w gruncie do zasypek nie powinna 
przekraczać 2%, 

c) badanie wskaźnika piaskowego należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8:2012, po wcześniejszym 5-cio 
krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy użyciu aparatu Proctora według 
normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego 
badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej); wymagania dla wskaźnika 
piaskowego SE > 35, 

d) współczynnik filtracji dopuszcza się ustalać na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatości (zaleca się 
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorów Slichtera lub Bayera), a w przypadkach 
wątpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, przy czym współczynnik filtracji dla gruntów do 
zasypywania wykopów fundamentowych przyczółków, zasypek za przyczółkami i stożków przyczółków powinien 
wynosić k10 ≥ 6 × 10-5 m/s. 

6.4. Badanie stanu zag ęszczenia wykonania zasypek  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaźnika zagęszczenia, wg pktu 1.4.1 należy 
wykonywać co najmniej 3 razy na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 3 razy dla każdej podpory, przy 
czym wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien  być zgodny z  pktem 5.6 z tolerancją ±2%. 
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. 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. 
Wilgotność optymalną należy oznaczać na podstawie próby normalnej metodą I wg PN-B-04481:1988. Odchylenia 
od wilgotności optymalnej w trakcie zagęszczania zasypki nie powinny przekraczać ± 2%. 
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6.5. Kontrola rz ędnych skarp i sto żków  

Rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchyłki od ustaleń dokumentacji projektowej nie powinny przekraczać: 
– 0,002 dla spadków, 
– ± 2 cm dla rzędnych. 
Nierówność powierzchni wykonanego stożka lub skarpy (wybrzuszenia i wklęśnięcia) mierzona łatą długości 3 m nie 
powinna przekraczać ± 2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostką obmiaru jest m3 [metr sześcienny] robót ziemnych z kruszywa wbudowanego w nasyp, przy spełnieniu 
wymagań niniejszej SST oraz Dokumentacji Projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Do robót zanikających i ulegających zakryciu należą: 
− oczyszczenie dna wykopu, 
− ułożenie i zagęszczenie poszczególnych warstw. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa wykonania m3 nasypu uwzględnia:  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, zakup i dowóz materiału na nasyp;  

− wbudowanie kruszywa w nasyp z zagęszczeniem warstwami; 

− wyprofilowanie górnej powierzchni nasypu w spadku, 

− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

− uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) 

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego 

10.3. Inne 

Instrukcja ITB nr 339, 1996 r. Badanie szczelności izolacji mineralnych składowisk odpadów 
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M-11.07.01         ŚCIANKA SZCZELNA STALOWA 
 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczególowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych wykonywanych w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych 
z pogrążaniem/wyrywaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektową i 
dokumentacją Wykonawcy zatwierdzoną przez Inżyniera. 
 
SST swoim zakresem obejmuje: 

− prace przygotowawcze, pomiarowe i porządkowe; 
− wykonanie dojazdów dla samochodów transportujących materiały i sprzęt; 
− przygotowanie miejsc placów rozładunkowych oraz składowych; 
− usunięcie i zabezpieczenie na czas wykonywania robót wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych; 
− zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania; 
− wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie; 
− wykonanie i rozbiórkę niezbędnych zabezpieczeń; 
− wykonanie platform roboczych i startowych; 
− montaż i demontaż konstrukcji pomocniczych;  
− wykonanie usztywnień ścianki szczelnej z kształtowników stalowych oraz montaż ściągów stalowych; 
− uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót; 
− pogrążanie i przycięcie grodzic stalowych, 
− spawanie grodzic. 

 
Dobór docelowej wysokości i wytrzymałości ścianek należy przeprowadzić na podstawie obliczeń 
wytrzymałościowych – określenie Wx.  
Dobór konstrukcji rozparć ścianek szczelnych na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

1.4.1. Zakotwienie - System zakotwienia ścianki szczelnej, np. zakotwienie z płyt lub ścian kotwi ących 
łącznie ze ściągiem, kotwami wkr ęcanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami gruntowymi , pale 
kotwi ące oraz zakotwienia w postaci bryły zainiektowanej lub rozpartej. 

1.4.2. Konstrukcje pomocnicze - Wszystkie konstrukc je potrzebne do bezpiecznego wykonywania ścianek 
szczelnych. 

1.4.3. Podparcie - Zestaw kleszczy i rozpór do podpa rcia konstrukcji.  
1.4.4. Kombinowana ścianka szczelna - Ścianka szczelna zło żona z elementów no śnych i uzupełniaj ących. 

Elementami no śnymi mog ą być stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami  uzupełniaj ącymi 
są stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.  

1.4.5. Doświadczenia porównywalne - Udokumentowane lub inne j asno okre ślone informacje dotycz ące 
warunków gruntowych oraz warunków wykonawstwa, odni esione do podobnych rodzajów gruntów i 
skał, dla których spodziewane s ą podobne oddziaływania. Do świadczenia miejscowe uwa żane są za 
szczególnie przydatne. 

1.4.6. Poduszka - Tworzywo wypełniaj ące ściśle wn ękę kołpaku, które łagodzi sił ę uderzenia spadaj ącego 
młotka na kołpak i głowic ę brusa (grodzicy) 

1.4.7. Rozejście zamków - Rozerwanie si ę zamka podczas zagł ębiania grodzicy. 
1.4.8. Wskaźnik rozej ścia zamków - Urz ądzenie do okre ślenia, czy poł ączenia zamków s ąsiednich grodzic 

podczas zagł ębiania s ą miedzy sob ą szczepione całkowicie 
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1.4.9. Kołpak - Urz ądzenie osadzone na głowicy brusa (grodzicy), które rozdziela uderzenie młota 
równomiernie na brusy zapobiegaj ąc dzi ęki temu uszkodzeniom głowicy brusa. 

1.4.10. Zagłębianie - Działanie pozwalaj ące na wprowadzenie brusa do wymaganej gł ęboko ści w grunt. 
Zagłębianie bardzo cz ęsto jest te ż nazywane pogr ążaniem. 

1.4.11. Metoda zagł ębiania - Wszystkie metody zagł ębiania, takie jak: pogr ążanie ci ągłe pojedynczych 
elementów od razu na projektowan ą głęboko ść, pogr ążanie panelowe lun naprzemienne, pogr ążanie 
etapowe za pomoc ą wbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tyc h metod. 

1.4.12. Wspomaganie zagł ębiania - Metoda maj ąca na celu zmniejszenie oporu zagł ębiania podczas 
zagłębiania, np. wpłukiwanie lub wst ępne rozwiercanie. 

1.4.13. Nakładka - Płyta stalowa, która ł ączy razem dwa odcinki grodzic 

1.4.14. Rama prowadz ąca - Rama składaj ąca się z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych,  zwykle 
ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowani a brusa podczas ustawiania i utrzymywania 
osiowo ści brusów w czasie ł ączenia i zagł ębiania. 

1.4.15. Młot - Cz ęść wyposa żenia kafara, zapewniaj ąca poprzez energi ę uderzenia zagł ębienie brusa do 
okre ślonej gł ęboko ści. Młotem jest te ż bardzo cz ęsto nazywane urz ądzenie do wbijania grodzic w 
grunt. 

1.4.16. Prowadnica - D źwigar lub podobny element zamocowany do wie ży w celu prowadzenia brusa i młota 
(lub wibratora) podczas zagł ębiania 

1.4.17. Kierownica - Urz ądzenie kieruj ące łączące kołpak lub/i młot z prowadnic ą  
1.4.18. System prowadz ący - Kompletny układ d prowadzenia brusa i młota (l ub wibratora) podczas 

zagłębiania 
1.4.19. Bolec kotwi ący - Pręt wystaj ący z podstawy grodzicy u żywany do poł ączenia grodzicy z podło żem 

skalnym 
1.4.20. Kotwa wkr ęcana - Pręt zakończony gwintowanym ostrzem, który jako element kotwi ący zostaje 

wkręcany w naturalne podło że za grodzicami 
1.4.21. Szakla  - Osprz ęt do podnoszenia grodzic z podło ża i ustawiania ich w pozycji pionowej. 

1.4.22. Brus (grodzica) - Jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna b ądź 
wieloprofilowa). 

1.4.23. Ścianka szczelna - Ściana ci ągła składaj ąca si ę z brusów. W przypadku stalowych grodzic ci ągłość 
ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne poł ączenie zamków, spasowanie podłu żnych wypustów 
lub poprzez specjalne ł ączniki. 

1.4.24. Konstrukcja ścianki szczelnej - Konstrukcja, do podtrzymania gru ntu i wody, składaj ąca si ę z 
brusów, gruntu i skały, zakotwie ń, podpar ć i kleszczy. 

1.4.25. Kontrola na placu budowy - Kontrola na plac u budowy i w jego otoczeniu. 
1.4.26. Badanie terenowe - Badania geotechniczne na  terenie budowy i w jego s ąsiedztwie. 

1.4.27. Przesuw - Wzgl ędne przemieszczenie mi ędzy zamkami s ąsiednich grodzic w kierunku podłu żnym. 
1.4.28. Rozpora - Podłu żny element ściskany, zwykle ze stali, drewna lub żelbetu, do podparcia ścianki 

szczelnej najcz ęściej poł ączony z kleszczami. 
1.4.29. Szablon - Specjalny rodzaj ram prowadz ących u żywanych do ustawiania zakrzywionych lub 

załamanych w planie ścianek szczelnych. Cz ęsto stanowi ą one platform ę robocz ą lub pomost 
dojściowy przy prowadzonych robotach kafarowych. 

1.4.30. Nanizacz - Urz ądzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu napro wadzenia grodzicy na zamek 
grodzicy wcze śniej umieszczonej w ramie prowadz ącej 

1.4.31. Wibrator - Urz ądzenie słu żące do zagł ębiania i wyrywania brusów oraz elementów no śnych i 
uzupełniaj ących kombinowanych ścianek szczelnych. 

1.4.32. Prasa hydrauliczna - Urz ądzenie słu żące do statycznego zagł ębiania lub wyrywania brusów oraz 
elementów no śnych i uzupełniaj ących kombinowanych ścianek szczelnych metod ą bezwibracyjn ą 
przy wykorzystaniu siłowników hydraulicznych, a w p rzypadku gdy zastosowane urz ądzenie do 
statycznego zagł ębiania brusów tego wymaga, przy wykorzystaniu zains talowanych wcze śniej 
brusów lub elementów startowych. 

1.4.33. Kleszcze - Pozioma belka, zwykle stalowa lub  żelbetowa, przymocowana do ścianki szczelnej i 
połączona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w cel u równomiernego rozło żenia działaj ących 
sił na cał ą ściank ę szczeln ą. 

1.4.34. Monitorowanie - Prowadzenie obserwacji w ram ach kontroli jako ści technicznej procesu zagł ębiania. 
1.4.35. Nadzór - Aktywna funkcja w nadzorowaniu i k ierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki szczelnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Polskimi Normami, niniejszą  SST oraz poleceniami Nadzoru.  
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Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i 
staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającego projekt techniczny i technologiczny wykonania ścianek 
szczelnych. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów 

Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku zgodnym z 
Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami.  
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza się do stosowania wszystkie typy grodzic, które w 
dniu rozpoczęcia robót mogą być wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2.3. Grodzice stalowe 

2.3.1. Grodzice nowe 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej ścianki szczelnej należy użyć nowych 
grodzic stalowych o parametrach zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami. Gatunki stali z 
której wytwarzane są grodzice podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Gatunki stali grodzic 
 
Gatunek 
stali 

Granica plastyczności Reh [MPa] Wytrzymałość na rozciąganie 
Rm [MPa] 

Maksymalne 
wydłużenie A [%] 

S240GP 240 340 26 
S270GP 270 410 24 
S320GP 320 440 23 
S355GP 355 480 22 
S390GP 390 490 20 
S430GP 430 510 19 
 

2.3.2. Materiały uszczelniaj ące 

Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. 

2.3.3. Inne materiały i wyroby 

Wszystkie materiały i wyroby nie wymienione w niniejszej SST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji 
robót powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz być zgodne z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

2.4. Ściągi stalowe 

Ściągi stalowe wykonać z prętów okrągłych stalowych średnicy 32 mm z indywidualnymi głowicami kotwiącymi. 
Ściągi wykonać ze stali spawalnej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania/wyrywania grodzic (urządzeń 
hydraulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 
zaakceptowanym przez Nadzór.  
Grodzice mogą być pogrążane/wyrywane z zastosowaniem rządzeń do statycznego wciskania/wyciągania grodzic. 
Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem budowy 
budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 
Wykonawca na życzenie Nadzoru przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do wykonania robót.  
Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki, mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość prowadzonych robót, 
zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i 
wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami 
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określonymi w Dokumentacji Projektowej i  SST.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” Wymagania ogólne 
dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu.  

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
Dobór środków transportu należy do Wykonawcy i zależy od wymagań konkretnego projektu. Przewożone materiały 
należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesunięciem.  
Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic, zwłaszcza profili płaskich, jest częstą przyczyną 
trudności podczas zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub składowanie może być także przyczyną 
zniszczenia wstępnej powłoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie bezpiecznego dostępu 
robotnikom prowadzącym podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcześniej zagłębionej. W 
przypadku gdy zapewnienie takiego dostępu jest niemożliwe (np. w sytuacji gdy korona ścianki znajduje się na zbyt 
dużej wysokości), zalecane jest stosowanie nanizaczy, które umożliwiają połączenie zamków bez obecności osób na 
poziomie korony ścianki. 
Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób niepowodujący znacznych 
ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. W przypadku poziomego ułożenia brusów 
podczas transportu należy zapewnić podparcie w co najmniej w dwóch punktach, a podczas ułożenia pionowego, 
dopuszcza się jeden punkt zaczepienia. 
Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania określonych przez 
producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób umożliwiający ich łatwe podnoszenie w kolejności 
ich wykorzystania.  
Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo oznakować.  
Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z największą ostrożnością w celu 
uniknięcia odkształceń brusów.  
Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między każdą grodzicą w 
stosie.  
W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy przyjmowaniu liczby i 
miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność pojedynczego brusa.  
Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania, aby uniknąć 
zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. Ochrona zamków nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia 
grodzic wykorzystuje się niemetalowe zawiesia płaskie. Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może 
ulec zwolnieniu w sposób nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania brusów jeżeli nie 
są zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Dokumentacja projektowa 

Roboty należy prowadzić na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej na wykonanie ścianki 
szczelnej, która powinna zawierać następujące informacje ogólne: 

− plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz możliwymi utrudnieniami; 
− ograniczenia dotyczące dowozu sprzętu lub/i materiałów; 
− lokalizację reperów na terenie lub w sąsiedztwie budowy wraz z opisem wysokościowym; 
− lokalizację wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych  oraz sąsiadujących budynków i budowli wraz z 
określeniem podatności na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót;  

− opis rodzaju i parametrów/stanu gruntów, uwarstwienia podłoża na całym obszarze budowy oraz 
występowania i poziomów wód gruntowych; 

− możliwość występowania kamieni, głazów lub innych przeszkód naturalnych i sztucznych w gruncie (np. 
starych fundamentów, kotew gruntowych, elementów ochrony katodowej, itp.); 

− możliwość przyczepiania się gruntów spoistych do brusów w trakcie wyrywania ścianek; 
− ograniczenia poziomu hałasu i drgań; 
− ograniczenia dotyczące metody zagłębiania ścianki oraz metody wspomagającej; 
− wymagania określające współczynnik przepuszczalności ścianki szczelnej w odniesieniu do wody i innych 

cieczy; 
− w przypadku konstrukcji stykających się z wodą: poziom wody i jego zmiany (amplituda, częstość zmian 

wraz z ich przyczyną, np. opróżnienie zbiornika piętrzącego, pływy, itp.); 
− dane dotyczące możliwych zanieczyszczeń gruntów. 
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Dokumentacja Projektowa na wykonanie ścianki szczelnej powinna zawierać również informacje szczegółowe 
wymagania techniczne dotyczące ścianek szczelnych obejmujące: 

− osie projektowanej ścianki szczelnej; 
− rozmieszczenie, rodzaj, długości i gatunek stali grodzic; 
− projektowane rzędne korony i spodu ściany; 
− sposób zabezpieczenia przed korozją lub system konserwujący; 
− informacje, czy konieczne jest zespawanie zamków dla przenoszenia obciążenia ścinającego w kierunku 

podłużnym; 
− różne etapy wykonania konstrukcji ścianki szczelnej. 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się aby dostępne były następujące dane uzupełniające: 

− porównywalne doświadczenia z robót przeprowadzonych na terenach przyległych lub z robót podobnych 
przeprowadzonych w podobnych warunkach; 

− stan istniejących budowli, konstrukcji i instalacji  zlokalizowanych na terenach przyległych wraz z 
określeniem rodzaju i głębokości posadowienia; 

− dane dotyczące niesprzyjających warunków pogodowych (np. silne wiatry i ich częstotliwość); 
− silne przemarzanie gruntu wówczas, gdy może prowadzić do przekroczenia naprężeń w elementach ścianki 

szczelnej. 
 
Jeżeli w sąsiedztwie placu budowy znajdują się obiekty znajdujące się w zasięgu stref oddziaływania wykopu to 
projekt powinien zawierać następujące informacje: 

− zasięgi stref oddziaływania wykopu, 
− informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektów znajdujących się w strefie tych oddziaływań, 
− zalecenia co do montażu reperów, plomb i piezometrów przed wykonaniem wykopu, 
− zalecenia co do częstotliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych, badania stanu plomb i sprawdzania 

wahań poziomu wody gruntowej, 
− zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentów, podłoża gruntowego pod 

sąsiadującymi z wykopem obiektami. 
 
Dokumentacja Projektowa na wykonanie ścianki szczelnej powinna być opracowana przez Wykonawcę Robót. 
Opracowania Wykonawcy podlegają przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

5.2.2. Etapowanie robót 

Poszczególne etapy realizacji robót powinny zostać ustalone w harmonogramie robót na podstawie informacji 
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do realizacji robót jednoznacznie powinny zostać 
zdefiniowane kryteria przejścia z jednego etapu do następnego.  
Dla każdego etapu realizacji robót ważne są następujące dane dotyczące: 

− poziomów zasypów i wykopów; 
− poziomów i zmienności poziomów wody gruntowej i wód swobodnych w przypadku prowadzenia 

odwodnienia; 
− charakterystyk materiału zasypowego i jego jakości po obu stronach ścianki szczelnej; 
− przemieszczeń ścianki szczelnej na końcu poszczególnych etapów; 
− ograniczeń dotyczących obciążeń naziomu za wykonywaną ścianką. 

5.2.3. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo i 
założoną wydajność prowadzonych robót. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno 
odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 

− wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 
− wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych; 
− ewentualne spawanie, cięcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polską Normą  oraz odpowiednią  

SST; 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia pomocnicze: kleszcze 
drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte wkładkami drewnianymi i ściągnięte 
śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. 
Podczas pogrążania grodzic w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie ochronne, które zabezpieczają 
przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka.  

5.2.4. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca 
zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy 
niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta oraz 
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właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

5.2.5. Wykonanie robót 

Grodzice należy pogrążać statycznie wg technologii opracowanej przez Wykonawcę robót. 

5.2.6. Zwiększenie szczelno ści ścianek szczelnych 

Z reguły woda przepływając przez zamki grodzic niesie ze sobą cząsteczki gruntu i dochodzi do samo uszczelnienia. 
Jeżeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelności zamków są bardzo wysokie lub jeżeli istnieją 
uzasadnione obawy co możliwości wystąpienia samouszczelnienia można zastosować jedną z metod zmniejszenia 
wodoprzepuszczalności ścianek szczelnych. Metody te powinny być określone w projekcie technologicznym 
opracowanym przez Wykonawcę robót. 
Szczelność zamków można powiększyć przez wprowadzenie specjalnych płynów lub mas wypełniających do wnętrza 
zamków. Najczęściej środki takie jest w stanie dostarczyć producent grodzic.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w warunkach kontraktu. 

6.2. Wymagania szczegółowe  

Przed przystąpieniem do instalacji ścianki należy sprawdzić: 
- poprawność wytyczenia osi ścianki; 
- ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 
- przygotowanie platformy roboczej;  
- zgodność rzędnych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej; 
- sprzęt zgodnie z nieniejszą SST; 
- materiały zgodnie z niniejszą SST. 
 
Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 
zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody gruntowej z założeniami 
przyjętymi w projekcie; 

− zgodność z założeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejności i metody wykonania robót; 
− zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie sposobu podparcia ściany,  kleszczy i rozpór, ich klasy 

stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na poszczególnych etapach robót; 
− dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic; 
− zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub podziemnych instalacjach 

przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być spowodowane 
wykonywanymi pracami; 

− jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według Dokumentacji Projektowej parametrami 
krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, aby otrzymać wiarygodne 
dane do ich odwzorowania; 

− głębokość wbicia ścianki. 
 
Jeżeli prace realizowane są na terenie zabudowanym, to zaleca się rejestrowanie okresowo drgań i poziomów 
hałasu na terenie budowy oraz w najbardziej narażonych budynkach. Zaleca się, aby takie pomiary były wykonywane 
zgodnie z miejscową praktyką w celu porównania wyników z kryteriami, które są odpowiednie dla tego rejonu. 
W przypadkach uzasadnionych zaleca się przeprowadzanie, z odpowiednią dokładnością, okresowych pomiarów 
przemieszczeń poziomych reperów na koronie ścianki szczelnej, w sposób pozwalający na ich porównanie z 
wartościami przemieszczeń przewidywanych w Dokumentacji Projektowej. 
Jeśli w sąsiedztwie konstrukcji ścianki szczelnej znajdują się budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to 
oprócz pomiarów opisanych powyżej zaleca się uwzględnienie co najmniej: 

- pomiarów przemieszczeń na wybranej głębokości; 
- pomiarów osiadań budynków i instalacji. 

 
Tolerancje wykonania. 
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki szczelnej z grodzic stalowych 
wynoszą:  

− położenie głowic grodzic według planu pogrążania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki:  
− na lądzie: e ≤ 75mm; 
− na wodzie: e ≤ 100mm; 
− pochylenie grodzic od pionu: 
− na lądzie: i ≤ imax  = 1% (0,01m/m); 
− na wodzie: i ≤ imax  = 1,5% (0,015m/m); 

 
Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagłębienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje pochylenia 
mają zastosowanie w odniesieniu do zakładanego kierunku. 
Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na pogrążanie, pod warunkiem, że 
żadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu do szczelności. Nie dopuszcza się natomiast możliwości 
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rozejścia się zamków. 
Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w projekcie. Jeżeli określone odchyłki zostaną 
przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w 
przypadku konieczności podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje Projektant. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wbitej ścianki szczelnej o określonych parametrach. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych po wykonaniu ścianki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić zgodne z pkt. 8 OST D–M–00.00.00 "Wymagania ogólne" 
protokóły odbioru robót: 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− Odbiór częściowy i ostateczny. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru ścianki szczelnej 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie: 
− obserwacji przebiegu pogrążania grodzic,  
− zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami  SST i uzgodnionym sposobem 

wykonania,  
− deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą; 
− wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i sprawdzonych przez 

służbę geodezyjną Nadzoru, 
− wyników innych badań rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub zleconych 

przez Nadzór, 
− Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót;  
− zapisów w Dzienniku Budowy,  

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

8.3. Odbiory cz ęściowe 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier Projektu po zapoznaniu się z programem wytwarzania 
konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres 
odbiorów częściowych opisane są w pkt 6. niniejszej Specyfikacji. 

8.4. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w warunkach kontraktu. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej m2 obejmuje: 
− opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentów poprzedzających 

przystąpienie do robót (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy zapewnienia 
jakości itp.); 

− opracowanie dokumentacji na wykonanie ścianki szczelnej z uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i 
technologii w istniejących uwarunkowaniach terenowych (pogrążanie statyczne); 

− zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
− organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót, rozładunek, 

przemieszczanie elementów w obrębie placu; 
− montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 
− bieżąca kontrola stanu technicznego budynków i budowli znajdujących się w sąsiedztwie robót w czasie 

pogrążania ścianki, 
− wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej,  SST lub 

zleconych przez Nadzór; 
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− wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 
− wykonanie ewentualnego pogrążania próbnego; 
− pogrążanie ścianki szczelnej; 
− montaż i demontaż rozparć; 
− spawanie grodzic; 
− usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 
− roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze mające na celu określenie poziomu korony wbicia 

ściany oraz jej położenie w planie; 
− przycięcie ścianki szczelnej wraz z wywozem odpadów, 
− uporządkowanie terenu robót; 
− przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót; 

 
Ceny jednostkowe zawierają również zapas na odpady i ubytki materiałowe powstałe w czasie pogrążania itp. 
 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wykonaniu 
ścianek szczelnych spowodowane robotami objętymi SST Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN ISO 12944  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. 

PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni.  

PN-EN ISO 2808  Oznaczanie grubości powłok. 
PN-EN 12063:2001:  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN 10248-1:1999:  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 12048-2:1999:  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10249-1:2000:  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000:  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-83/B-03010  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 996:1998  Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 1993-5:2007 (U)  Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i grodze 
PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego  

10.2. Inne 

Zalecenia dotyczące wykonywania zabezpieczeń odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych  
drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa - 1999 r. 
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M-12.01.02     ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY   A-I,  A-II , A-III 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego betonu konstrukcji prętami wiotkimi w ramach realizacji 
zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana przy sporządzaniu Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych w których występują roboty zbrojarskie. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
− przygotowaniem zbrojenia  
− montażem zbrojenia 
− kontrolą jakości robót i materiałów 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie – wyrób stalowy o kołowym lub zb liżonym do kołowego przekroju 
poprzecznym, wytwarzany w postaci pr ętów prostych lub kr ęgów, przeznaczony do zbrojenia betonu.  

1.4.2. Stal zbrojeniowa żebrowana – stal zbrojeniowa maj ąca co najmniej dwa rz ędy żeber poprzecznych. 

1.4.3. Stal w kr ęgach – pojedyncze pasmo stali zbrojeniowej zwini ęte w koncentryczne pier ścienie.  

1.4.4. Element zbrojarski – najmniejsza, niepodzieln a część zbrojenia konstrukcji, wykonana ze stali 
zbrojeniowej ci ętej i gi ętej, z pr ętów prostych lub kr ęgów, prosta lub wygi ęta zgodnie ze specyfikacj ą 
projektow ą, stanowi ąca zbrojenie pojedyncze b ądź wchodz ąca w skład szkieletu zbrojeniowego.  

1.4.5. Siatki zgrzewane – układ pr ętów wzdłu żnych i poprzecznych, walcówki lub drutów o tej same j lub 
różnej średnicy nominalnej i długo ści, które s ą uło żone zwykle pod k ątem prostym do siebie i fabrycznie 
zgrzane oporowo ze sob ą we wszystkich punktach skrzy żowania zgrzewarkami automatycznymi.  

1.4.6. Kratownice – dwu- lub trójwymiarowa konstruk cja metalowa składaj ąca si ę z górnego pasa 
kratownicy, jednego lub wi ęcej dolnych pasów kratownicy i ci ągłych lub nieci ągłych krzy żulców, które s ą 
spajane lub poł ączone mechanicznie z pasami kratownicy.  

1.4.7. Partia stali zbrojeniowej – wi ązka prętów, drutów lub wyrobów odwini ętych z kr ęgów, a tak że 
walcówka, o jednej średnicy nominalnej i z jednego wytopu, wyprodukowan e przez jednego wytwórc ę i 
każdorazowo przedstawione do badania.  

1.4.8. Partia zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni  – wydanie produkcyjne obejmuj ące jedn ą lub wiele 
średnic, jeden lub wiele wytopów, jeden lub wiele ro dzajów materiałów (walcówka, pr ęty proste o ró żnych 
długo ściach), jeden lub wiele gatunków stali, ale posiada jące jeden unikatowy numer pozwalaj ący na 
śledzenie wytopów stali, z której wykonano zbrojenie  oraz przygotowanie wła ściwych dokumentów. 

1.4.9. Zbrojarnia – specjalistyczny zakład produkcj i zbroje ń prefabrykowanych, wykonuj ący zbrojenia 
prefabrykowane w sposób zorganizowany i na skal ę przemysłow ą, na podstawie dokumentacji technicznej.  

1.4.10. Pozycja zbrojenia – podstawowa jednostka ide ntyfikacji zbrojenia wytworzonego w zbrojarni 
dostarczonego z dokumentacj ą techniczn ą. Jedna pozycja dostarczana jest w jednej lub wielu  wiązkach, w 
zależności od liczby sztuk. Ka żda wi ązka jest osobno oznaczona.  

1.4.11. Klasa techniczna – typ stali zbrojeniowej z  określonymi własno ściami u żytkowymi identyfikowany 
jednoznacznym numerem wyrobu. 

1.4.12. Ciągliwo ść – zdolno ść stali do trwałych odkształce ń bez naruszenia spójno ści po przekroczeniu 
granicy plastyczno ści.  

1.4.13. Nominalna powierzchnia przekroju poprzeczne go pr ęta żebrowanego - powierzchnia przekroju 
poprzecznego równowa żna powierzchni przekroju poprzecznego okr ągłego pr ęta gładkiego o tej samej 
średnicy nominalnej d, tj. ( πd 2 )/4.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Asortyment stali 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal klas i gatunków zgodnych z dokumentacją projektową, przy czym zaleca 
się, aby zbrojenie wykonane było ze stali spajalnej, żebrowanej, o wysokiej ciągliwości, odpornej na obciążenia 
dynamiczne (cykliczne i zmęczeniowe). 
 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć udokumentowaną zgodność z odpowiednią Polską Normą 
wyrobu (np. PN-H-93220:2006 dla gatunku B500SP), lub – jeżeli dla danego gatunku stali taka norma nie istnieje – 
zgodność z Aprobatą Techniczną wydaną na wniosek wytwórcy przez upoważnioną jednostkę (np. Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów – IBDiM). Zgodność z normą lub Aprobatą Techniczną powinna być certyfikowana przez 
akredytowaną jednostkę badawczą, niezależną od wytwórcy. 

2.2.2. Wymiary i masy 

Średnice nominalne prętów, nominalne powierzchnie przekroju poprzecznego, nominalne masy prętów oraz ich 
dopuszczalne odchyłki, jak również wymiary i rozmieszczenie żeber, średnice rdzenia – powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub odpowiednich Aprobat Technicznych. 

2.2.3. Długo ść i pakowanie 

Stal zbrojeniowa może być dostarczona w postaci prętów prostych o długości określonej w zamówieniu, z 
dopuszczalną odchyłką ±100 mm. Pręty proste dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym lub taśmą w 
co najmniej trzech miejscach równomiernie rozłożonych. 
 
Stal zbrojeniowa może być również dostarczana w postaci kręgów związanych drutem stalowym lub taśmą w co 
najmniej trzech miejscach równomiernie rozłożonych – dla średnicy prętów 8 mm – lub czterech miejscach 
równomiernie rozłożonych – dla średnicy prętów większych od 8 mm. 
 
Masa jednej wiązki lub kręgu nie powinna przekraczać 5 ton, chyba że w zamówieniu uzgodniono inaczej. Inny 
rodzaj pakowania należy uzgodnić w zamówieniu. 

2.2.4. Wymagania przy odbiorze 

2.2.4.1. Dokumenty kontroli 

2.2.4.1.1. Dokumenty kontroli dla prętów prostych i kręgów 

Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych lub kręgów wytwórca jest 
obowiązany dołączyć dokument kontroli – „Świadectwo odbioru, typ 3.1”, wystawione wg wymagań normy PN-EN 
10204:2006, stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty 
Technicznej oraz zgodność z warunkami zamówienia. 
 
Na dokumencie kontroli dla stali zbrojeniowej powinny zostać podane następujące informacje: 

a) Nazwa i rodzaj dokumentu kontroli („Świadectwo odbioru, typ 3.1 wg PN-EN 10204:2006”) 
b) Nazwa wytwórcy 
c) Adres zakładu produkcyjnego 
d) Nazwa i adres pierwszego zamawiającego, kupującego materiał od wytwórcy 
e) Nazwa i adres odbiorcy (jeżeli jest inny, niż zamawiający) 
f) Data wystawienia dokumentu kontroli 
g) Opis wyrobu: 

 
− nazwa gatunku stali zbrojeniowej,  
− średnice nominalne prętów,  
− długości prętów,  
− ilość wiązek,  
− waga całkowita,  
− numer(-y) wytopu(-ów).  

 
h) Wyniki kontroli dla każdego z poszczególnych wytopów – wg wymagań odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu 

lub Aprobaty Technicznej: 
− własności mechaniczne, 
− skład chemiczny. 
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i) Numer odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub numery Aprobat Technicznych, na zgodność z którymi 
dokonuje się oceny zgodności 

j) Numer certyfikatu zgodności z odpowiednią Polską Normą wyrobu lub Aprobatą Techniczną 
k) Oświadczenie przedstawiciela wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego, o zgodności wyrobów z 

odpowiednią Polską Normą wyrobu lub Aprobatą Techniczną i/lub zgodności z zamówieniem 
l) Imię, nazwisko i stanowisko przedstawiciela wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego 
m) Znak Budowlany „B”. 

2.2.4.1.2. Dokumenty kontroli dla zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 

Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 
wytwórca jest zobowiązany dołączyć: 

a) Stallistę – oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbą sztuk, średnicą i długością 
poszczególnych elementów, z których wykonano zbrojenie oraz odnośnikiem do rysunku z dokumentacji 
technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach przypiętych do pozycji ujętych w stalliście 

b) Deklarację zgodności dostawy – dokument zawierający następujące dane: 

− numer deklaracji zgodności,  

− datę wystawienia deklaracji zgodności, 

−  nazwę i adres pierwszego zamawiającego, kupującego materiał od wytwórcy,  

− nazwę i adres odbiorcy (jeżeli jest inny, niż zamawiający),  

− nazwę i/lub numer zlecenia,  

− wykaz stallist wraz z wykazem rysunków z dokumentacji technicznej,  

− numer odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty Technicznej, na zgodność z którymi dokonuje 
się oceny zgodności,  

− wykaz dokumentów kontroli dla stali zbrojeniowej („Świadectw odbioru, typ 3.1”, patrz p. 2.3.4.1.1 
powyżej), wystawionych dla każdej średnicy i dla każdego wytopu stali zbrojeniowej użytej w procesie 
produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni obejmującego dostawę, 

− imię, nazwisko i stanowisko osoby wystawiającej deklarację zgodności wraz z podpisem.  

c) Dokumenty kontroli – „Świadectwa odbioru typ 3.1” (patrz pkt 2.3.4.1.1) – wystawione dla każdej średnicy i 
dla każdego wytopu stali zbrojeniowej użytej w procesie produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 
obejmującego dostawę, zgodne z wykazem dokumentów kontroli ujętym w deklaracji zgodności dostawy 

d) Dowód dostawy. 

2.2.4.2. Znakowanie etykietą  

2.2.4.2.1. Znakowanie etykietą prętów prostych i kręgów  

W przypadku dostarczenia na budowę stali zbrojeniowej w postaci prętów prostych lub kręgów na etykietach 
przymocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów prostych lub kręgu powinny zostać podane w sposób 
trwały: 

a) nazwa i adres wytwórcy oraz zakładu produkcyjnego,  

b) opis wyrobu (nazwa gatunku, ew. nazwa handlowa, średnica nominalna, długość, waga, numer wytopu),  

c) numer odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty Technicznej,  

d) numer i data wystawienia certyfikatu zgodności z odpowiednią Polską Normą wyrobu lub Aprobatą 
Techniczną,  

e) numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

f) znak budowlany B. 

2.2.4.2.2. Znakowanie etykietą zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 

W przypadku dostarczenia na budowę stali zbrojeniowej w postaci zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni na 
etykietach przymocowanych do wiązek z pozycjami (jedna etykieta do jednej pozycji zbrojenia) powinny zostać 
podane w sposób trwały: 

a) nazwa i adres wytwórcy oraz zakładu produkcyjnego,  

b) opis wyrobu (nazwa gatunku, średnice nominalne prętów, długości prętów, waga),  

c) długość teoretyczna lub długości początkowa i końcowa dla pozycji stopniowanych pakowanych wspólnie w 
wiązkę,  
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d) numer stallisty zawierającej daną pozycję, 

e) w przypadku pozycji giętych schemat kształtu z podanymi wymiarami. 

2.2.4.3. Właściwości technologiczne stali 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiedniej Polskiej Normie wyrobu lub Aprobacie Technicznej. 

2.2.5. Wady powierzchniowe 

 Powierzchnia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych lub kręgów oraz powierzchnia 
elementów, z których wykonano zbrojenie prefabrykowane w zbrojarni dostarczone na budowę, nie powinny 
wykazywać pęknięć, pęcherzy i naderwań. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek także nie 
powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne nieuzbrojonym okiem. 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 licząc od średnicy rdzenia dla prętów o średnicy nominalnej do 25 mm oraz 0,7 mm dla prętów o większych 
średnicach.  

2.2.6. Magazynowanie 

Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by wyroby te 
były magazynowane w miejscu nie powodującym narażenia ich na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. Zabezpieczenie przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym 
powietrzu może stanowić powłoka wykonana z mleczka cementowego. 

2.3. Drut monta żowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,4 mm. 

2.4. Materiały spawalnicze 

Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według odpowiednich norm przedmiotowych, w 
zależności od metody i warunków spawania. Wybór elektrody do spawania zbrojenia wymaga akceptacji Inżyniera. 

2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.6. Materiały do wklejenia 

Zaprawa lub materiał pochodzenia żywicznego. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Przystępując do wykonania zbrojenia w warunkach budowy należy mieć do dyspozycji następujący sprzęt, w 
zależności od potrzeb: 

− giętarki,  
− prostowarki,  
− zgrzewarki,  
− spawarki,  
− nożyce do cięcia prętów,  
− sprzęt do transportu pomocniczego. 

 
Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji głównego inżyniera. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia 
wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny być sprawne oraz posiadać ważną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny zostać uprzednio odpowiednio przeszkolone. 
 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Wymagania szczegółowe 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny, zapobiec ich trwałym odkształceniom oraz aby zachowane zostały wszystkie 
przepisy BHP. Transport powinien odbywać się zgodnie ze szczegółowymi warunkami zamówienia. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji lub wskazań głównego 
inżyniera:  

− określić materiały niezbędne do wykonania robót,  
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 
Jeżeli nie zostało to określone w dokumentacji projektowej wykonawca zbrojenia prefabrykowanego na budowie 
powinien przedstawić głównemu inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie, a także projekt technologiczny zbrojenia, w którym 
zostaną określone m.in. miejsca i sposób łączenia prętów. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia 

5.3.1. Czyszczenie pr ętów 

Przed ułożeniem prętów zbrojenia w deskowaniu należy oczyścić je z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Stal zbrojeniową pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie, a także przez piaskowanie. Stal 
tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody, a pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy przemyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów na zgodność z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty 
Technicznej. Po uzyskaniu akceptacji głównego inżyniera możliwe jest również zastosowanie innych metod 
czyszczenia prętów. 

5.3.2. Prostowanie pr ętów 

Pręty stalowe używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować 
za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 

5.3.3. Cięcie i gi ęcie pr ętów 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, przy zachowaniu minimalnych średnic 
odgięcia i zagięcia (d - średnica nominalna pręta):  
 

− 4d dla prętów o średnicy d ≤ 10 mm; 
− 5d dla prętów o średnicy 10 < d ≤ 20 mm; 
− 8d dla prętów o średnicy 20 < d ≤ 28 mm;  
− 10d dla prętów o średnicy > 28mm. 

 
Nie należy stosować spawania i zgrzewania w bezpośrednim zasięgu odgięć i haków. Minimalna odległość spoin od 
krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 
mm. Pręty o średnicy większej niż 12 mm w warunkach budowy powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć należy zwrócić uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 

5.4. Monta ż zbrojenia 

5.4.1. Grubo ści otulenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia 
w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Minimalna 
grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową i powinna wynosić co najmniej: 

 0,070 m  - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
 0,055 m  - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 0,050 m  - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
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 0,030 m  - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
 0,025 m  - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
 
Żadne zbrojenie nie może znaleźć się bliżej powierzchni elementu niż 0,025 m. Dla właściwej grubości otulenia 
prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, w szczególności podkładek z prętów stalowych, jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych konieczne otulenie uzyskuje się za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Typ podkładek dystansowych powinien być zatwierdzony przez głównego inżyniera. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Zabronione jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

5.4.2. Łączenie pr ętów 

W szkieletach zbrojenia węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym (patrz punkt 2.4 powyżej). Łączenie prętów należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -5°C. W przypadku przewidywanego łączenia 
prętów przez spawanie w temperaturze niższej niż -5°C należy zbadać stal pod kątem udarności. 
 
W mostowych obiektach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:  

− czołowe, elektryczne, oporowe,  
− nakładkowe, spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,  
− nakładkowe, spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
− zakładkowe, spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,  
− zakładkowe, spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,  
− czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,  
− czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,  
− czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,  
− zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,  
− czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z miejscowym bokiem płaskownika 

 
Wymiary spoin i nośności połączeń spawanych należy przyjmować wg dokumentacji projektowej. Miejsca spawania 
powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów (patrz punkt 5.2.3 powyżej). Do wykonywania prac 
związanych ze spawaniem i zgrzewaniem prętów mogą być dopuszczone tylko osoby mające odpowiednie 
uprawnienia. 

5.4.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania, poprzez wiązanie drutem, prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania do 50% 
pracującego zbrojenia i do 100% niepracującego dodatkowego zbrojenia poprzecznego. Odległość w świetle prętów 
łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza niż 2d i mniejsza niż 20 mm. 

5.4.3. Kotwienie pr ętów 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, przy 
uwzględnieniu następujących wymagań minimalnych (PN-91/S-10042):  
 

− Dopuszczalne sposoby zakończenia prętów: zakończenia proste bez haków, odgięcia, haki, pętle, 
zakończenia proste z przyspawanym poprzecznie prętem w obszarze kotwienia, zakończenia zakrzywione 
(odgięte) z przyspawanym poprzecznie prętem przed odgięciem, w obszarze kotwienia, zakończenia proste 
z dwoma prętami przyspawanymi poprzecznie w obszarze kotwienia. 
 

− Dopuszczalne średnice odgięć i zagięć prętów wg 5.3.3 powyżej.  
 

− Minimalna długość zakotwienia prętów prostych bez haków: 
25d – dla prętów ściskanych, 
40d – dla prętów rozciąganych. 

5.5. Monta ż łączników 

Montaż łączników wykonać wg zasad podanych w SST M-20.10.01 "Wiercenie otworów i osadzenie kotew". 
 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Dokumenty i badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać i zachować dokumenty kontroli (wg 2.2.4.1 powyżej), zaświadczające 
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o zgodności wyrobu z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty Technicznej oraz zawierające 
znak B potwierdzający, iż wyrób uzyskał dopuszczenie do stosowania w budownictwie. W razie uzasadnionych 
podejrzeń o niespełnienie przez wyrób wymagań jakościowych deklarowanych w dokumentach kontroli, wykonawca 
może zlecić dodatkowe badania materiałowe, w zakresie określonym przez głównego inżyniera. Ich wyniki należy 
przedstawić głównemu inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola zbrojenia 

6.3.1. Kontrola zbrojenia przed monta żem 

Kontrola zbrojenia przed montażem polega na sprawdzeniu jakości materiałów na zgodność z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji, a także na zgodność ze złożonym zamówieniem. 
Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót zanikających. 
 
Przy odbiorze stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych, kręgów lub zbrojenia 
prefabrykowanego w zbrojarni każdorazowo należy sprawdzić, poprzez oględziny powierzchni prętów oraz przegląd 
dokumentacji: 

− zgodność dostarczonego materiału z dokumentami kontroli, przytwierdzonymi etykietami oraz z 
zamówieniem;  

− zgodność wzoru użebrowania dostarczonych prętów z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy lub 
Aprobaty Technicznej;  

− ewentualne znakowanie trwałe na prętach, jeżeli jest stosowane przez danego wytwórcę;  
− zgodność numeru wytwórcy na prętach z informacjami zawartymi w dokumentacji. Numer wytwórcy należy 

odczytać z powierzchni pręta poprzez sprawdzenie liczby żeber o normalnej grubości, znajdujących się 
pomiędzy żebrami pogrubionymi (wg normy PN-EN 10080:2007) i porównać go z numerem przypisanym 
wytwórcy deklarowanemu w dokumentacji (numery poszczególnych wytwórców należy sprawdzić u tych 
wytwórców lub ew. w odpowiednich Aprobatach Technicznych);  

− stan powierzchni prętów;  
− wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów. 

Przy odbiorze stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 
dodatkowo, poza czynnościami wymienionymi powyżej, należy każdorazowo sprawdzić, poprzez oględziny 
powierzchni prętów oraz przegląd dokumentacji:  

− zgodność dostarczonych pozycji z wykazem (stallistą);  
− wymiary przekrojów poprzecznych i długości prętów w przypadku pozycji prostych i/lub wymiary figur w 

przypadku pozycji giętych. 
 

Nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań dla stali zbrojeniowej spełniającej wymagania odpowiedniej 
Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty Technicznej (zgodność potwierdzona certyfikatem), dla których przedstawiono 
prawidłowo wystawione dokumenty kontroli (wg 2.2.4.1 powyżej) oraz co do których nie wystąpiły uzasadnione 
podejrzenia o niespełnienie wymagań jakościowych. W przeciwnym wypadku należy zgłosić reklamację dostawcy lub 
poddać próbki wyrobu dodatkowym badaniom. Decyzję o wykonaniu dodatkowych badań podejmuje główny inżynier. 
Po komisyjnym pobraniu próbek zamawiający zleca wykonanie dodatkowych badań jednostce badawczej. 
Dodatkowe badania mogą obejmować całość lub część wymienionych poniżej badań:  

− sprawdzenie masy (kg/m), 
− sprawdzenie granicy plastyczności Re (MPa),  
− sprawdzenie stosunku Rm/Re (-), 
− sprawdzenie wydłużenia A5 lub A10 (%), 
− sprawdzenie wydłużenia Agt (%), 
− badanie zginania z odginaniem na zimno,  
− sprawdzenie odporności na obciążenia zmęczeniowe,  
− sprawdzenie odporności na obciążenia cykliczne. 

 
W przypadku wyników badań niespełniających wymagań odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty 
Technicznej należy odesłać partię stali z budowy. 

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie monta żu 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinna być wykonana przez głównego inżyniera i zostać 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Główny inżynier powinien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości i rozstawu 
oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.  
 
 
Przedmiotem sprawdzenia powinny być:  

− gatunki prętów zastosowanych do wykonania zbrojenia (poprzez sprawdzenie wzoru użebrowania i 
znakowania trwałego),  

− średnice i ilości prętów,  
− rozstaw prętów,  
− rozstaw strzemion,  
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− odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,  
− długość prętów,  
− położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów,  
− wielkość otulin zewnętrznych,  
− połączenia zbrojenia między sobą,  
− niezmienność położenia prętów w trakcie betonowania. 

 
Dopuszczalne tolerancje:  

− różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać ± 0,5 cm,  
− różnice w rozstawie prętów w świetle nie powinny przekraczać ± 1,0 cm,  
− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ± 1,0 cm,  
− długość pręta między odgięciami nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż ± 1,0 cm,  
− rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm,  
− odchylenie pręta od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno przekraczać 3%,  
− różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,  
− otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z tolerancją dodatnią 0,5 

cm,  
− liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% 

wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie),  
− odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
− miejscowe wykrzywienie pręta nie może przekraczać ± 0,5 cm. 

 
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę robót, niezależnie od 
dokonanych uprzednio odbiorów. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest: 
− kg [kilogram] wykonanego zbrojenia betonu zgodnie  z Dokumentacją Projektową, 
− szt [sztuka] łącznika zamontowanego w wywierconym otworze.  

Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy 
kg/m. Nie dolicza się stali użytej jako drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorowi robót podlegają:  
− zgodność wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową pod względem gatunków stali oraz średnic i 

kształtów prętów,  
− zgodność z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
− usytuowanie zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów,  
− rozstaw prętów głównych i strzemion, 
− prawidłowość wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
− otuliny zbrojenia,  
− czystość zbrojenia w elemencie,  
− niezmienność układu zbrojenia. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą Specyfikacją, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, wykonane z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 powyżej, dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć 
jeden pomiar lub badanie dały wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne. W takiej sytuacji 
wykonawca zobowiązany jest naprawić błędy i przedstawić zbrojenie do ponownego odbioru. Odbiór końcowy 
powinien zostać zatwierdzony, poprzez wpisanie w dzienniku budowy przez głównego inżyniera stwierdzenia o 
zakończeniu robót zbrojarskich oraz zezwolenia na rozpoczęcie betonowania. 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące płatno ści 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.0 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów oraz oceną 
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jakości wykonania robót na podstawie wyników badań pomiarów  i badań. 
 
Cena wykonania kg zbrojenia obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
− wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań wykonawcy,  
− zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiału,  
− oczyszczenie i wyprostowanie materiału,  
− wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład",  
− montaż zbrojenia, wiązanie przy użyciu drutu wiązałkowego, spawanie oraz montaż zbrojenia w deskowaniu 

zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją,  
− koszt podkładek dystansowych,  
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót,  
− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń,  
− wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu zbrojenia wraz z ich rozbiórką,  
− ceny uwzględniają również odpady i ubytki materiałowe,  
− uporządkowanie miejsca pracy,  
− inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w niniejszej Specyfikacji. 

 
Cena jednostkowa uwzględnia również wszystkie „zakłady“, przekładki montażowe, „spinki“ (elementy mocujące 
zbrojenie pionowe), „kobyłki“ (elementy podtrzymujące górne zbrojenie w płytach) oraz drut wiązałkowy. 
 
Cena wykonania szt łącznika obejmuje: 

− zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiału,  
− prace pomiarowe, 
− nawiercenie otworów i oczyszczenie, 
− wklejenie łącznika, 
− wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń,  
− wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu zbrojenia wraz z ich rozbiórką,  
− uporządkowanie miejsca pracy,  
− inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w niniejszej Specyfikacji. 

10. Przepisy zwi ązane 

 
PN-91/S-10042    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-H-93220:2006   Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka 
     żebrowana 
PN-EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 
PN-EN 10204:2006  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 10168:2006  Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               370

M-13.01.00      BETON  KONSTRUKCYJNY 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu konstrukcyjnego w monolitycznym drogowym 
obiekcie inżynierskim realizowanym w ramach zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
betonu konstrukcyjnego oraz ułożeniu go w monolitycznych elementach obiektów inżynierskich.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych 
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 
 
1.4.2. Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 , ale nie przekraczającej 2600 
kg/m3. 
 
1.4.3. Beton konstrukcyjny – beton zwykły według PN-EN 206-1 w monolitycznych elementach drogowego obiektu 
inżynierskiego o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C20/25 i o dodatkowych ustalonych właściwościach. 

1.4.4. Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym 
zagęszczenie wybraną metodą. 

1.4.5. Klasa wytrzymałości na ściskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu według PN-EN 206-1 określane są na 
podstawie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 
150 mm i wysokości 300 mm (fckcyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fckcube) pielęgnowanych zgodnie z 
PN-EN 12390-2. 

1.4.6. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.7. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych. 

1.4.8. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 1.5. 
Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inżynierskich powinny być spełnione 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”, zwanym dalej 
Rozporządzeniem. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Do betonu konstrukcyjnego należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania. Należy stosować 
materiały, które są oznakowane znakiem CE lub B i dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z 
Polską Normą, normą zharmonizowaną, aprobatą techniczną IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 
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2.2. Wytrzymało ść betonu 

Beton konstrukcyjny powinien mieć wytrzymałość określoną klasą wytrzymałości na ściskanie według PN-EN 206-1 
zgodną z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu według PN-EN 206-1 i PN-B-06265 oraz odpowiadać 
wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej.  

 

Beton w elementach konstrukcji narażonych na agresywne oddziaływanie zamrażania /rozmrażania bez środków 
odladzających albo ze środkami odladzającymi powinien wykazywać odporność na działanie mrozu oznaczoną 
stopniem mrozoodporności według PNB-06250 nie mniejszą niż:  

− F100 w klasie ekspozycji XF1, 
− F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3, 
− F200 w klasie ekspozycji XF4. 

 

Beton w elementach konstrukcji narażonych na oddziaływanie środowiska chemicznie agresywnego powinien 
wykazywać odporność na penetrację wody pod ciśnieniem według PNEN 12390-8 mierzoną maksymalną 
głębokością penetracji nie większą niż: 

− 60 mm w klasie ekspozycji XA1,  
− 50 mm w klasie ekspozycji XA2, 
− 40 mm w klasie ekspozycji XA3.  

 

Beton w elementach konstrukcji narażonych na korozję spowodowaną chlorkami w klasach ekspozycji XD3 i XS3 
powinien wykazywać odporność na penetrację wody pod ciśnieniem według PN-EN 12390-8 mierzoną maksymalną 
głębokością penetracji nie większą niż 40 mm. 

2.3. Składniki mieszanki betonowej 

2.3.1. Cement  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny być zastosowane cementy 
portlandzkie, spełniające wymagania PN-EN 197-1: 

− cement portlandzki CEM I o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq według PN-EN 196-2 do 0,8 % i początku 
wiązania według PN-EN 196-3 powyżej 120 minut, 

− cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq według PN-EN 196-2 do 0,8 
%, 

− cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq według PN-EN 196-2 do 
0,9% ( zaleca się do elementów masywnych). 

 
Do wykonania betonu sprężonego w elementach obiektu drogowego powinien być stosowany cement CEM I. 
 
W technicznie uzasadnionych przypadkach do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego 
dopuszcza się stosowanie cementu hutniczego CEM III/A, z wyjątkiem elementów narażonych na oddziaływanie 
środowiska w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4. 
 
Do betonu konstrukcyjnego w elemencie narażonym na oddziaływanie środowiska w klasach ekspozycji XA2 i XA3 
oraz XD3, XS3 powinien być zastosowany cement CEM I o wysokiej odporności na siarczany (SR), zgodny z PN-EN 
197-1. 
 
Dopuszcza się, w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wytrzymałości wczesnej.  
 
Do betonu klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C30/37 powinien być stosowany cement klasy nie niższej 
niż 42,5.  

2.3.2. Kruszywo 

Do wykonania betonu konstrukcyjnego należy stosować kruszywa naturalne według PNEN 12620. Ocena zgodności 
kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich wymagana jest według systemu oceny 2+. 

2.3.2.1. Kruszywo grube  

Jako kruszywo grube powinny być zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym 
niż 31,5 mm spełniające następujące wymagania podane w tablicy: 
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Tablica 1   Właściwości kruszywa grubego do betonu 
 

Lp. Wła ściwo ści kruszywa Wymagania 

1 2 3 

1 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 w zależności od wymiaru 
kruszywa, kategoria nie niższa niż:  

D/d ≤ 2 lub D ≤ 11,2 mm GC 85/20 

D/d > 2 i D > 11,2 mm GC 90/15 

2 

Tolerancja uziarnienia w zależności od wymiaru kruszywa, 
kategorie:  

D/d < 4 GT 15 

D/d ≥ 4 GT 17,5 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa 
niż: f1,5 

4 Kształt kruszywa grubego według PN-EN 933-3 lub według 
PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: 

FI20 lub SI20 

5 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5, kategoria 
nie niższa: 

C100 / 0 

6 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1 % NaCl, badana 
na kruszywie o wymiarze 8/16; wartość nie wyższa niż w %: 
oraz odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 
1097-2 badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; 
kategoria nie wyższa niż: 

6 LA25 

2 LA40 

7 „ Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, badana 
na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria : SBLA 

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

9 Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 

10 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: WA24 deklarowana przez producenta 

11 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według 
PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta 

12 Reaktywność alkaliczno - krzemionkowa; stopień potencjalnej 
reaktywności według PN-B-06714-46: stopień potencjalnej reaktywności 0 1) 

13 
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie według PN-
EN 1744-1 , rozdz.12, nie wyższa niż kategoria: 

AS0,2 

14 Zawartość siarki całkowitej według PN-EN 1744-1, rozdz.11; 
wartość nie wyższa niż w %: 1 

15 Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie według PN-EN 
1744-1, rodz.7; wartość nie wyższa niż w %: 0,02 

16 
Zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1774-1 p. 14.2; 
wartość nie wyższa niż w %: 0,1 

17 Zawartość substancji organicznych według PN-EN 1744-1, 
p.15.1: barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 

 
1) w przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej 
należy wykonać badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu 
wymagania: reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 
%. 
2.3.2.2. Kruszywo drobne 

Jako kruszywo drobne powinno być stosowane kruszywo o uziarnieniu nie większym niż 4 mm, spełniającym 
następujące wymagania podane w tablicy: 
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Tablica 2   Właściwości kruszywa drobnego do betonu 
 

Lp. Wła ściwo ści kruszywa Wymagania 

1 2 3 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF 85 

2 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa 
niż: f3 

3 Tolerancje deklarowanego typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego 

zgodnie z tablicą C.1 w normie PN-EN 
12620 

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

5 Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 

6 Reaktywność alkaliczno - krzemionkowa; stopień potencjalnej 
reaktywności według PNB-06714-46: stopień potencjalnej reaktywności 0 1) 

7 
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie według PN-
EN 1744-1 , rozdz.12, nie wyższa niż kategoria: 

AS0,2 

8 Zawartość siarki całkowitej według PN-EN 1744-1, rozdz.11; 
wartość nie wyższa niż w %: 1 

9 Zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1774-1 p. 14.2; 
wartość nie wyższa niż w %: 0,5 

10 
Zawartość substancji organicznych według PN-EN 1744-1, 
p.15.1: barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 

 
1) w przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej 
należy wykonać badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu 
wymagania: reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 
%. 

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga 
badań. Zabrania się stosowania wody z systemów recyklingu. 

 2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Do betonu zaleca się stosowanie domieszek modyfikujących właściwości mieszanki lub stwardniałego betonu, 
poprawiających właściwości betonu lub zapewniających uzyskanie specjalnych właściwości. 
 
Zawartość całkowita stosowanych domieszek do betonu powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1. 
 
Do betonu przeznaczonego do wykonania elementów narażonych na oddziaływanie środowiska w klasach 
ekspozycji: XF2, XF3, XF4 zaleca się stosowanie domieszki napowietrzającej. 
 
Przydatność domieszek do betonu powinna być ustalona na podstawie wymagań określonych w PN-EN 934-1 i PN-
EN 934-2. W składzie i właściwościach stosowanych domieszkach, z uwagi na trwałość betonu, szczególnie istotne 
są: 

−  zawartość chloru i chlorków rozpuszczalnych w wodzie, 
− zawartość alkaliów, 
− oddziaływanie korozyjne. 

 
W przypadku stosowania więcej niż jednej domieszki kompatybilność tych domieszek należy sprawdzić w badaniach 
wstępnych. Kompatybilność domieszki napowietrzającej z innymi domieszkani należy stwierdzić na podstawie 
kryteriów dotyczących domieszek napowietrzających, określonych w PN-EN 934-2. Stosowanie domieszki 
napowietrzającej w betonie wykonanym z cementu innego niż CEM I wymaga także sprawdzenia w badaniach 
wstępnych, odniesionych do kryteriów zawartych w PN-EN 934-2.  
 
Dopuszcza się stosowanie do betonu dodatku pyłu krzemionkowego według PN-EN 13263-1. 

2.4. Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład ustala laboratorium 
Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być 
przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych składników 
mieszanki oraz wynikami potwierdzającymi uzyskanie założonych wymaganych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. Receptura powinna być przedłożona z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwi Inżynierowi 
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sprawdzenie właściwości poszczególnych składników , mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu 
próbnego, a w przypadku braku zatwierdzenia opracowanie nowej recepty 
Współczynnik woda/cement (w/c), określany jako stosunek efektywnej zawartości wody do zawartości cementu w 
mieszance nie powinien być większy niż 0,45 w przypadku klasy wytrzymałości betonu C30/37 i wyższej lub nie 
większy niż 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30. 
 
Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być mniejsza niż wymagana, w zależności od 
klas ekspozycji betonu według PN-EN 206-1 i PN-B- 06265. 
 
W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być mniejsza 
niż 380 kg/m3 , a współczynnik woda/cement (w/c) nie powinien być większy niż 0,40. 
 
Maksymalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być większa niż: 

− 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30, 
− 450 kg/m3 dla betonów klasy C 30/37 i wyższych. 

 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.  
 
Zawartość chlorków w betonie nie powinna przekraczać maksymalnych wartości podanych w PN-EN 206-1.  
 
Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać uwzględniając otulinę zbrojenia oraz minimalną 
szerokość przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania.  
 

Zawartość frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewnić niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać:  

− 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm,  
− 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm,  
− 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm.  

 
Tablic 3 Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu podano w tablicy: 

 

Sito #, 
[mm] 

Ułamek masowy kruszywa 
przechodzącego przez sito, [%] 

Ułamek masowy kruszywa 
przechodzącego przez sito, 

[%] 

Ułamek masowy kruszywa 
przechodzącego przez sito, 

[%] 

wymiar kruszywa D ≤ 16,0 mm wymiar kruszywa D ≤ 22,4 
mm wymiar kruszywa D ≤ 31,5 mm 

0,25 3÷8 2÷9 2÷8 
0,50 7÷20 5÷17 5÷18 
1,0 12÷32 9÷26 8÷28 
2,0 21÷42 16÷38 14÷37 
4,0 36÷56 28÷51 23÷47 
8,0 60÷76 45÷67 38÷62 

16,0 100 73÷91 62÷80 
22,4 - 100 76÷92 

31,5 - - 100 
 

 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 [31] nie powinna wykraczać: 

− powyżej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzającej, 
− poza granice przedziałów podanych w poniższej tablicy, w przypadku stosowania domieszki 

napowietrzającej do wykonania elementów narażonych na oddziaływanie środowiska w klasach 
ekspozycji: XF2, XF3, XF4: 

 
Tablica 4  Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
 

Wymiar kruszywa 
D, [mm] 

Etap wykonywania badań 
Tolerancja pomiarowa, 

[%] Projektowanie składu 
mieszanki betonowej, [%] 

Zatwierdzanie recepty, próba 
technologiczna, kontrola 

jakości robót, [%] 
16,0 4,5 ÷ 6,0 4,5 ÷ 6,5 

- 0,5  
+1,0 22,4 4,0 ÷ 5,5 4,0 ÷ 6,0 

31,5 4,0 ÷ 5,5 4,0 ÷ 6,0 
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Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków zagęszczenia i zabudowy. Klasa 
konsystencji mieszanki betonowej według metody opadu stożka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna wynosić: 
S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150 mm). 

Przy ustalaniu składu betonu średnia wytrzymałość na ściskanie fcm próbek powinna większa niż wartość fck z 
zapasem niezbędnym dla spełnienia kryteriów zgodności podanych w PN-EN 206-1 p.8.2.1. Zaleca się, aby zapas 
był dwa razy większy niż przewidywane odchylenie standardowe i wynosił od 6 do 12 [MPa] ( fcm ≥ fck + 6÷12 [ MPa]), 
przy czym fck oznacza wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie oznaczoną na próbkach sześciennych. 
W przypadku innych wyspecyfikowanych właściwości beton powinien spełniać wartości określone w specyfikacji z 
odpowiednim zapasem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 3. 
Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

3.2. Wytwórnia mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa powinna być produkowana w zautomatyzowanych wytwórniach zapewniających: 
− dokładność dozowania poszczególnych składników, 
− dokonywanie pomiaru wilgotności kruszyw z automatyczną korektę dozowanej wody zarobowej do 

mieszanki, 
− równomierne rozprowadzenie składników, 
− uzyskanie jednorodnej konsystencji.  

 
Wytwórnia powinna być przystosowana do pracy w warunkach zimowych, tzn. zaopatrzona w systemy ogrzewania 
wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenia.  
 
Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dozować masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekłe dodatki 
mogą być dozowane masowo lub objętościowo. 
 
Dopuszczalne tolerancje dozowania składników mieszanki według PN-EN 206-1 podano w tablicy 5:  
 
Tablica 5  Dopuszczalne tolerancje dozowania składników mieszanki betonowej 
 

Składniki mieszanki betonowej 

Cement, woda, 
kruszywo, domieszki i 
dodatki stosowane w 

ilości > 5 % 

Domieszki i dodatki 
stosowane w ilości 

> 5 % 

Dopuszczalne tolerancje (w % wagowo) ± 3 % ± 5 % 
 

 
Wytwórnia powinna posiadać zakładowy system kontroli produkcji betonu zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1. 

3.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Zabrania się 
stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.4. Podawanie mieszanki  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy  
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  

3.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport i przechowywanie cementu 

Każda dostarczona partia cementu, różniąca się rodzajem, klasą wytrzymałości lub innymi właściwościami, powinna 
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być magazynowana oddzielnie, tak aby można ją było łatwo zidentyfikować. 
Warunki składowania cementu: 

− cement w workach należy chronić przed deszczem i zawilgoceniem,  
− cement luzem należy składować w silosach.  

Cement w workach należy przewozić środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie cementu przed 
zmoczeniem. Do transportu cementu luzem należy używać specjalnych wagonów kolejowych i ciężarówek, z 
cysternami przystosowanymi do załadunku grawitacyjnego, jak również wyposażonymi w regulowane urządzenia 
załadowczowyładowcze. 

4.3. Transport i przechowywanie kruszyw  

Transport kruszyw nie powinien powodować ich segregacji. Kruszywo należy magazynować na utwardzonym i 
odwodnionym podłożu w sposób umożliwiający separację różnych rodzajów kruszywa i zapobiegający przed ich 
zanieczyszczeniem.  

4.4. Transport i przechowywanie domieszek i dodatkó w  

Transport i przechowywanie domieszek i dodatków powinno być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

4.5. Ogólne zasady transportu mieszanki betonowej  

Organizacja transportu (dobór środków, czas trwania) powinna zapewnić dostarczenie do miejsca układania 
mieszanki betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju elementu obiektu. 

Podczas załadunku, transportu i rozładunku, a także transportu wewnętrznego na placu budowy, należy 
zminimalizować niepożądane zmiany jakości mieszanki betonowej, takie jak segregacja składników, wydzielanie się 
wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany. 

W czasie transportu mieszanki betonowej należy zachować następujące wymagania: 

− mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
liczba przeładowań powinna być jak najmniejsza, 

− pojemniki, w których przewożona jest mieszanka, powinny zapewnić możliwość stopniowego ich opróżniania 
oraz łatwość oczyszczania i przepłukiwania.  

 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach), mieszających ją w czasie jazdy, 
powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem ułożenia mieszanki lub - 
jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanego elementu obiektu. W miejscu układania mieszanka betonowa 
może być transportowana za pomocą: 

− pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem, 
− pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociągów i specjalistycznych urządzeń do betonu, 
− urządzeń dźwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemników do przenoszenia mieszanki na miejsce jej 

układania. 
 

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu załadowania samochodu do jego wyładunku) nie powinien 
przekraczać okresu wstępnego wiązania. W przypadku mieszanki betonowej nie zawierającej domieszek o działaniu 
opóźniającym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczającej +20°C, pojemniki samochodowe 
należy całkowicie rozładować w czasie nie dłuższym niż 90 min, licząc od chwili pierwszego kontaktu wody z 
cementem. 

 

Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej układania powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 206-1. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

5.2. Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST oraz wymaganiami odpowiednich 
Polskich Norm oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.  
 
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ) oraz projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania. 
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Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

− organizację ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie budowy, 
− specyfikację betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczące betonu, 
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
− sposób transportu mieszanki betonowej, 
− projekt betonowania zawierający ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowej, 
− harmonogram betonowania, który powinien określać m.in.: prędkość układania i zagęszczania mieszanki 

betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane czasy ich realizacji, wykaz przerw w 
betonowaniu oraz sposób łączenia betonu w przerwach, 

− sposób pielęgnacji betonu, 
− sposób i warunki rozformowania konstrukcji, 
− metodologię naprawy ewentualnych błędów wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu, 
− zestawienie wymaganych badań i pomiarów. 

5.2.2. Zakres robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− roboty przygotowawcze, w tym wykonanie deskowań i rusztowań, 
− wytworzenie mieszanki betonowej, 
− podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
− pielęgnację betonu, 
− rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
− wykańczanie powierzchni betonu, 
− 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, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
− prawidłowość wykonania zbrojenia, 
− zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 
− 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. 

 5.3.1. Deskowania 

Należy zapewnić wysoką jakość deskowania i jego montażu. Wybór systemu deskowania należy do Wykonawcy. 
System powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej powierzchni betonu. 
Zastosowany system musi być zatwierdzony przez Inżyniera.  
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji 
projektowej lub według własnego opracowania. Projekt deskowań powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach 
statycznych. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzania przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu 
zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Poza tym w trakcie projektowania deskowania należy uwzględnić 
szerokość deskowania, kierunek jego ułożenia, podział na odcinki, rozstaw i rozmieszczenie kotew, aby ze względu 
na właściwości betonu do odwzorowania powierzchni deskowania, nie doprowadzić do wizualnego zaburzenia 
zaplanowanej kompozycji architektonicznej.  
 
Wykonanie deskowań powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i 
osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
− zapewniać  wykończenie  powierzchni  betonu, zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  
− projektowej, 
− zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone, 
− 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. Do deskowań należy stosować środki adhezyjne, przy przestrzeganiu 
warunków:  

• należy właściwie dobrać środek do warunków atmosferycznych, 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               378

• środek należy równomiernie nanieść na powierzchnię deskowania, 
• nadmiar środka należy zebrać (zbyt duża ilość może spowodować odbarwienie 

powierzchni). 
− zapewnić wykończenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

W tym celu:  
• w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej należy dążyć do wyeliminowania 

możliwości wystąpienia tzw. „ marmurków “ powstających w wyniku osadzania się kropel 
wody na niechłonnej powierzchni deskowania. Lokalnie powstają wówczas miejsca o 
różnych wartościach w/c, które prowadzą do powstania jasnych i ciemniejszych plam, 
beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor, zaś beton o wyższym w/c jest jaśniejszy, 

• w przypadku deskowania stalowego należy dążyć do wyeliminowania powstawania 
odbarwień w postaci rdzawych plam. 

 
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i odebrane, aby 
wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca 
powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby 
Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem betonu. 
 
Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 
projektową: 
– rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 
– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  
– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
– wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 
– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

−0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
−0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm, 
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
 

Dopuszczalne ugięcia deskowań: 

1/200 l  - w  deskach i belkach pomostów, 
1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i   żelbetowych, 
1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych. 
 
Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. 
Wszystkie krawędzie betonu powinny być ścięte za pomocą listwy trójkątnej. Listwy te muszą być następnie usuwane 
z wykonanej konstrukcji. 

5.3.2. Rusztowania  

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonywać według projektu technologicznego, 
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie 
wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór 
tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania mostów należy uzgodnić z 
administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie pozwolenia. 
 
W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia: 
a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%, 
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm, 
c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej  niż wychylenie o ± 10 cm w 

poziomie w mierze liniowej, 
d) różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarków)  o ± 20 cm, 
e) różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm, 
f) strzałki różne od obliczeniowych do 10%. 
 
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1,10 m i z 
krawędziami wysokości 0,15 m. 

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wytwórni betonu, która może zapewnić 
spełnienie żądanych w ST wymagań. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się na podstawie 
roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez Inżyniera. Składniki powinno się mieszać w mieszalnikach 
planetarnych, talerzowych jedno lub dwuwałowych. Czas mieszania powinien być ustalony doświadczalnie w 
zależności od składu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urządzenia mieszającego, do momentu uzyskania 
jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Domieszki, jeśli są 
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stosowane, należy dodawać podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjątkiem domieszek znacznie 
redukujących ilość wody, które można dodawać po zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku 
mieszankę betonową należy powtórnie mieszać do momentu, aż domieszka będzie całkowicie rozprowadzona w 
zarobie lub ładunku oraz osiągnie swoją pełną skuteczność. 

5.5. Podawanie, układanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej 

5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej  

Przed rozpoczęciem układania mieszanki betonowej należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie zgodnie z pkt. 5.3.  
Deskowanie należy powlec środkiem antyadhezyjnym, który powinien być dobrany i stosowany w taki sposób, aby 
nie miał szkodliwego wpływu na beton, stal zbrojeniową, deskowanie i konstrukcją.  
Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie z dokumentacją 
projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucie i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac 
własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych podwykonawców). 

5.5.2. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

5.5.2.1. Wymagania ogólne  
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 0,5 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, mieszankę należy podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy układaniu mieszanki betonowej z 
wysokości większej niż 8 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie, zaopatrzone w końcowe urządzenia do 
redukcji prędkości spadającej mieszanki.  
Mieszankę betonową należy układać przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
 

− w czasie betonowania należy stale obserwować prawidłowość kształtu konstrukcji deskowań i rusztowań, a 
w razie potrzeby dokonywać pomiaru odkształceń, 

− prędkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone w zależności od 
wytrzymałości i sztywności deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

− w okresie upalnej, słonecznej pogody, ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierną utrata wody, 

− w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona przed wodą opadową; 
gdy na świeżo ułożoną mieszankę spadnie nadmierna ilość wody, powodująca zmianę konsystencji 
mieszanki, wodę tę należy usunąć, - w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania lub gęsto 
ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczenie ręczne (sztychowanie).  
 

Przy wykonywaniu monolitycznych elementów konstrukcji 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 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

− w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych buławowych, 
należy używać wibratorów wgłębnych prętowych, 

− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,  

− przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne, 

− przerwa w układaniu poszczególnych warstw nie powinna być dłuższa niż 15 min.  
 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym 
należy podać: 

− datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania poszczególnych elementów obiektu, 
− wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencję mieszanki 

betonowej oraz zawatość powietrza w mieszance, 
− daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie 

terminy i wyniki badań, 
− temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

5.5.2.2. Betonowanie podwodne 

Betonowanie podwodne należy wykonywać przy spełnieniu następujących wymagań:  
– leje przenośne o średnicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stożkowo w górnej części w celu łatwiejszego 

wprowadzania mieszanki betonowe lub odpowiednie leje nieruchome należy opuszczać do dna i w tym położeniu 
wypełniać mieszanką betonową, aby następna porcja mieszanki, która będzie wrzucana do leja nie przechodziła 
przez warstwę wody,  

– stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszyć wypływ od dołu mieszanki betonowej,  
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– w przypadku większych wymiarów betonowanych elementów, należy mieszankę rozprowadzić równomiernie na 
spodniej obudowie przestrzeni, korzystając z ruchomego lub elastycznego rękawa,  

– w przypadku mniejszych wymiarów elementu, np. w rurach, mieszanka wypływająca ze stacjonarnej rury 
powinna wypełniać całą przestrzeń, tworząc spłaszczony stożek.  

5.5.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być tak układana i zagęszczana, aby zbrojenie i wkładki były obetonowane, grubość 
otulenia miała wartość określoną w projekcie, a beton osiągał przewidywaną wytrzymałość. Mieszanka betonowa w 
czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie 
powinna być większa od dopuszczalnej.  
Zakres i sposób skutecznego stosowania każdego typu wibratora (w tym: czas wibrowania na jednym stanowisku za 
pomocą wibratora pogrążalnego, prędkość przesuwu wibratorów powierzchniowych, skuteczny promień działania 
każdego typu wibratora) powinien zostać ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy 
wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej.  
Sposób zagęszczania mieszanki betonowej powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
− wibratory wgłębne należy 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 ani deskowania buławą wibratora, 
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość   5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie   20÷30 s, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  0,35÷0,7 m, 

− grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o mniejszej grubości należy 
zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

− 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 60 s, 

− wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w elementach nie grubszych 
niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy obustronnym, 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m 
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. 
Górny obszar elementów pionowych powinien być wtórnie zawibrowany. 

5.5.4. Układanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektu  

Harmonogram betonowania elementów masywnych obiektu oraz zasady pomiaru temperatury zabetonowanych 
części powinny być podane w projekcie technologicznym betonowania, a w szczególności dotyczy to: 

− prędkości układania i zagęszczania mieszanki betonowej,  
− kierunków betonowania, 
− poszczególnych faz betonowania i planowanych czasów ich realizacji, 
− metod ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi.  

 
Betonowanie elementów masywnych powinno być prowadzone segmentami na przemian, tak aby wyeliminować 
wpływ temperatury i skurczu.  

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły i przy maksymalnym 
zmechanizowaniu jej transportu i układania. Mieszankę należy układać warstwami poziomymi o jednakowej grubości, 
dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa powinna 
być układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) może być 
dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie technologicznym betonowania, a 
sam tryb układania określono szczegółowo. Górna powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być 
wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy wierzchniej). Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być 
dokonywane za pomocą wibratorów wgłębnych pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie.  

Zagęszczanie mieszanki za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko dla warstwy wierzchniej. 

Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem następnej powinien być ustalony doświadczalnie w 
zależności od temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych przewidywanych 
czynników. 

5.5.5. Przerwy w betonowaniu 
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej 
i uzgodnionych z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z Inżynierem. Kąt nachylenia płaszczyzny styku mieszanki betonowej ułożonej powinien być zbliżony do 45°. W 
przypadku konstrukcji bardziej odpowiedzialnych ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy 
uzgodnić z Projektantem.  
 
Wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Dokładny czas rozpoczęcia nakładania kolejnej warstwy betonu powinien być ustalony w zależności od warunków 
atmosferycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż +20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
W przypadku wznowienia betonowania po dłuższej przerwie płaszczyznę styku należy starannie przygotować do 
późniejszego połączenie betonu stwardniałego z betonem świeżo nałożonym poprzez: 
 
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 
− obfite zwilżenie wodą, 
− zastosowanie warstwy szczepnej. 
 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C  w  chwili  układania  i zabezpieczenia  
uformowanego  elementu  przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymałości 15 
MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń. 

5.6. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnację betonu należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania i wykańczania powierzchni, 
zachowując minimalne okresy pielęgnacji podane w PN-EN 13670. Zaleca się stosowanie co najmniej klasy 
pielęgnacji 3. Czas pielęgnacji betonu powinien być uzależniony od warunków atmosferycznych, szybkości 
narastania wytrzymałości betonu oraz rodzaju zastosowanego cementu. Sposób pielęgnacji betonu powinny być 
ustalony w projekcie technologicznym betonowania.  
 
W okresie pielęgnacji betonu należy:  

− chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu), poprzez ich osłanianie i zwilżanie 
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

− utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:  
• 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
• 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

− polewać wodą beton dojrzewający w warunkach normalnych, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od 
chwili jego ułożenia: 
• przy temperaturze + 15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co trzy godziny w 
dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej trzy razy na dobę, 
• przy temperaturze poniżej + 5°C betonu nie należy polewać.  

Elementy masywne obiektu powinny być zwilżane wodą według specjalnych instrukcji. 
 
Stosowane do pielęgnacji środki błonotwórcze, nanoszone na powierzchnie świeżego betonu, powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

− utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny od chwili posmarowania 
nimi betonu,  
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− powstała powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i stwardniałego 
oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,  

− środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać w świeży beton na głębokość nie większą niż 
1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.  
 

Woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 . Stosowanie do pielęgnacji 
betonu środków pielęgnacyjnych oraz systemów izolacji powinno być zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich 
Norm, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
Do pielęgnacji betonu w obniżonej temperaturze można stosować jedną z metod: 

− zastosowanie metody zachowania ciepła betonu w konstrukcji (osłonięcie konstrukcji materiałami 
ciepłochłonnymi zabezpieczającymi beton przed utratą ciepła); materiały ciepłochłonne nie powinny dotykać 
betonu, 

− pielęgnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie ciepłym powietrzem lub parą pod 
specjalnie przygotowanymi osłonami (w przypadku zastosowania tej metody należy zwrócić uwagę na 
niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami grzejnymi, zastosowanie elektronagrzewu 
(przypadku tej metody należy kontrolować prędkość nagrzewania i wychładzania elementu oraz 
temperaturę powierzchni betonu), 

− zastosowanie pielęgnacji przez tzw. metodę cieplaków, czyli wykonywanie konstrukcji w tunelach stałych lub 
przesuwnych, w których zapewnione są odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnościowe (w przypadku 
tej metody istotne jest utrzymanie zbliżonych warunków we wszystkich punktach pielęgnowanego 
elementu). 

5.7. Rozbiórka deskowa ń i rusztowa ń 

Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości projektowej i po okresie 
dojrzewania określonym w dokumentacji projektowej. Wcześniejsze rozformowanie elementów konstrukcji jest 
możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inżyniera. 
 
Stwierdzenie osiągnięcia przez beton odpowiedniej wytrzymałości powinno zostać dokonane przez laboratorium na 
próbkach pobranych w chwili betonowania danego fragmentu obiektu. Demontażu rusztowania należy dokonać po 
przeprowadzeniu wizualnej kontroli powierzchni elementów i po ewentualnym wykończeniu powierzchni elementów. 

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad powierzchnię,   
b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

producenta zastosowanej hydroizolacji i SST określającej warunki układania hydroizolacji, 
d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas betonowania 

elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie 
długości        4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

e) 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, 

f) 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, 

g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inne i wystają z betonu 
po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory 
powinny być wypełnione zaprawą cementową. 

 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części wystające powinny być 
skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o składzie zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym 
wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera. Pęcherze, raki i inne mniejsze uszkodzenia 
betonu powinny być naprawione drobno- lub gruboziarnistą zaprawą naprawczą lub ich kombinacją w zależności od 
wielkości uszkodzenia. Należy przy tym odpowiednio dobrać kolor zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu. 

5.9. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

– odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
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– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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 SST, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub 
przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola rusztowa ń i deskowa ń 

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego materiału zgodnie z: 
– PN-89/S-10050   w przypadku  elementów stalowych, 
– PN-93/S-10080   w przypadku konstrukcji drewnianych. 
 
Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– łączniki, złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych stanowiących miarę 

odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 
– efektywność stężeń, 
– wielkość podniesienia wykonawczego, 
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże. 
 
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. 
 
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiązaniu do 
niezależnych reperów.  
 
Kontrola stanu wyposażenia, oznakowania i zabezpieczeń deskowań i rusztowań powinna być prowadzona 
codziennie przez cały okres prowadzonych robót. Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich 
obciążania świeżym betonem powinny być prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Pomiary te powinny być prowadzone również w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbiórce deskowań i 
rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia.  
Ocena rusztowań powinna być przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników i ustaleń w formie protokołu. 
Rusztowania należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami SST, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik 
pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej część niewłaściwie wykonana 
powinna być doprowadzona do stanu zgodności z SST i całość poddana ponownym badaniom 

6.4. Badania składników mieszanki betonowej 

Bezpośrednio przed użyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane właściwości cementu 
potwierdzają zgodność z wymaganiami PN-EN 197-1. 
 
W przypadku dostawy cementu do wykonania mieszanki betonowej, którego jakość budzi wątpliwości 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 6. 

Tablica 6. Wymagania dla cementu 
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Klasa 
cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, Początek Stałość objętości 
(rozszerzalność), 
mm 

wczesna normowa, 
po 28 dniach 

czasu wią-
zania, min po 2 dniach po 7 dniach 

Klasa 32,5  - ≥ 16 ≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 Klasa 42,5 ≥ 10 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

Klasa 52,5  ≥ 20 - ≥ 52,5 - ≥ 45 

 
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 933-2:2000 , 
− oznaczenie kształtu ziarn 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-EN 933-1:2012. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2. 

 

Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń należy 
przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 .  

 

Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM oraz PN-EN 
934-2:2002 . 

 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.5. Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 

6.5.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 
− konsystencja mieszanki betonowej, 
− zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
oraz betonu: 
− wytrzymałość betonu na ściskanie, 
− nasiąkliwość betonu, 
− odporność betonu na działanie mrozu, 
− przepuszczalność wody przez beton. 
 

Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z planem kontroli jakości betonu 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega 
akceptacji Inżyniera. Projektant może określić dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości betonu. 

6.5.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także na próbkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co 
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. Badanie należy przeprowadzić zgodnie 
z PN-EN 12350-2. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć 
wartości : 
 

− ±20 mm według stożka opadowego konsystencja S2, 
− ±30 mm według stożka opadowego konsystencja S3. 
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Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w 
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych, zgodnie z pkt.  2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.5.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową zgodnie z planem 
kontroli jakości betonu a także podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-EN 12350-7. 
Różnice pomiędzy przyjętą zawartością powietrza w mieszance a kontrolowaną nie powinny być większe niż: – 0,5 % 
/ + 1 % . 

6.5.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w 
planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:  6 próbek na partię betonu lub na jeden element obiektu (np. słup, podporę) 
o objętości do 50 m3,  12 próbek w przypadku elementów konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50 m3, 1 
próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki 
pobiera się wg normy PN-EN 12350-1 przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i pielęgnuje zgodnie z PN-EN 12390-2. Ocenie podlegają wszystkie 
wyniki badania próbek pobranych z partii.  
Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-EN 12390-1.  
Do określonej klasy można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej określonej wg PN-EN 
206-1. 
Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być przeprowadzane na próbkach z 
betonu w wieku 28 dni. Wymagania w zakresie przechowywania, badania oraz klasy betonu należy przyjąć zgodnie z 
normą PN-EN 206-1.  

6.5.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250  . Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się na 
próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 
1 raz na 5 tys. m3 betonu.  Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli, zaleca się wykonanie 
badania na co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, po 28 dniach 
dojrzewania betonu. 

6.5.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu 
przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej  
2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca się badanie 
mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do sprawdzania stopnia 
mrozoodporności betonu w elementach mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie 
badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250). 
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu powinno być 
wykonane  wg PN-88/B-06250 , z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych próbkach. 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące warunki: 

a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250  : 
– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe 

niż 20%, 
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250  : 

– próbka nie wykazuje pęknięć,  
– ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w żadnej próbce 

wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.  

6.5.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu) 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu 
przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na 
próbkach wyciętych z konstrukcji, pod warunkiem, że nie spowoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250  , nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
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6.5.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1 oraz dodatkowo normą  i planem kontroli jakości  oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

6.5.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji 

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji. 
Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody: 
– sklerometryczna (wg PN-EN 12504-2:2002),  
– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005), 
– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji), 
– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania 

proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach 
lub wykonanych wcześniej próbkach. 

6.6. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mos towych 

Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa albo 
SST nie przewidują inaczej.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 
– długość przęsła: ± 2,0 cm, 
– rozpiętość usytuowania łożysk: ± 1,0 cm, 
– oś podłużna w planie: ± 2,0 cm, 
– usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych: ± 2,0 cm, 
– wysokość dźwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie więcej niż 5 mm, 
– szerokość dźwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie więcej niż 3mm, 
– grubość płyt: +1% i -0,5%, lecz nie więcej niż  ± 0,5 cm, 
– rzędne wysokościowe: ± 1,0 cm, 
 
Tolerancje dla fundamentów: 
– usytuowanie w planie: ± 5,0 cm (dla fundamentów o szer. < 2,0 m: ± 2,0 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: ± 2,0 cm dla podpór masywnych, ± 1,0 cm dla podpór słupowych, 
– rzędne wierzchu podpory: ± 1,0 cm. 

6.7. Kontrola wyko ńczenia powierzchni betonowych 

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz SST nie przewidują 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. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. 
Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 mm; jeżeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-
91/S-10042  . Rysy te nie powinny przekraczać długości 1,0 m w kierunku podłużnym i połowy szerokości belki w 
kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niż 0,5 m. 
Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem o minimalnym skurczu i 
wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidłowości wykończenia 
powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest m3 [metr sześcienny] betonu konstrukcyjnego określonej klasy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wykonanie deskowań i rusztowań, 
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. fundamentów). 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz 
niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Podstawa płatno ści 

Płatność za jednostkę obmiarową odbywa się zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze  
− transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
− oczyszczenie gruntu podłoża - deskowania, 
− wykonanie Projektu deskowania i rusztowania, 
− wykonanie rusztowania i deskowania wg w Projektu zaakceptowanego przez Inżyniera, 
− opracowanie receptury betonu, 
− przygotowanie mieszanki betonowej: koszt mieszanki i dodatków do betonu oraz dodatkowych badań 

labolatoryjnych  
− ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem, 
− pielęgnacja betonu, 
− rozebranie deskowania i rusztowania, 
− usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

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 – Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości  objętości 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  zanieczyszczeń obcych 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego –

 Metoda przesiewania 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 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-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe 
PN-99/S-10040 Obiekty  mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe.  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby 

odbicia. 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
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PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i  badania 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-EN 206-1 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka. 
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody 

ciśnieniowe. 
PN-EN 12390-3 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań. 

10.3. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735 
 
Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym. 
GDDP, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M-13.01.01      BETON  FUNDAMENTÓW 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu fundamentów w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Wg SST M-13.01.00. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Zakres Robót obejmuje wykonanie ław fundamentówych ściany oporowej z betonu klasy  B30 (C25/30) w 
deskowaniu. 
SST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
- pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg SST M-13.01.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wg SST M-13.01.00. 

2. MATERIAŁY 

Wg SST M-13.01.00. 

3. SPRZĘT 

Wg SST M-13.01.00. 

4. TRANSPORT 

Wg SST M-13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

W fundamentach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi. Górę płyt 
fundamentowych zagęszczać łatami wibracyjnymi.  
Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z SST M-13.01.00.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00.oraz poniższych wymagań: 
− 0,002 – dla spadków terenu, 
− + 2 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
− 15 cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m, 
− 5 cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1,5 m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wg SST M-13.01.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg SST M-13.01.00. 
 
M-13.01.03     BETON  PODPÓR W ELEMENTACH O GRUBO ŚCI < 60 CM 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu podpór w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Wg SST M-13.01.00. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie ław i słupków barier oraz barieroporęczy z betonu klasy B30 (C25/30), ścian 
czołowych i ścian oporowych z betonu klasy B30 (C25/30) w deskowaniu. 
SST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
- pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg SST M-13.01.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wg SST M-13.01.00. 

2. MATERIAŁY 

Wg SST M-13.01.00. 

3. SPRZĘT 

Wg SST M-13.01.00. 

4. TRANSPORT 

Wg SST M-13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Mieszankę betonową w deskowaniu układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny, zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  
W przypadku elementów drobnowymiarowych górną płaszczyznę elementów zagęszczać sprzętem dostosowanym 
do gabarytów tych elementów. Stosować beton o takiej konsystencji, która umożliwi dokładne zagęszczenie 
mieszanki betonowej. Receptura mieszanki podlega akceptacji Projektanta i Inżyniera. 
Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z SST M-13.01.00.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wg Specyfikacji M-13.01.00 poniższych wymagań: 
 
dla ścian czołowych i oporowych: 

−  pochylenie ścian 0.5% wysokości, lecz nie więcej niż 5 cm, 
−  wymiary w planie ± 2 cm, 
−  rzędne wierzchu ± 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wg SST M-13.01.00. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg SST M-13.01.00. 
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M-13.01.05      BETON  USTROJU NIOSĄCEGO  

W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 CM 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu ustroju niosącego w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Wg SST M-13.01.00. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie nadbetonu oraz kołnierzy z betonu klasy B30 (C25/30) w deskowaniu, z 
zastosowaniem rusztowań pod deskowanie. 
SST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
- pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg SST M-13.01.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wg SST M-13.01.00. 

2. MATERIAŁY 

Wg SST M-13.01.00. 

3. SPRZĘT 

Wg SST M-13.01.00. 

4. TRANSPORT 

Wg SST M-13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem betonowania należy osadzić w deskowaniu wszystkie elementy kotwiące (marki) przewidziane 
w Dokumentacji Projektowej, zabezpieczając je przed wypłynięciem. 
Układany beton należy zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować listwami wibracyjnymi, nie wolno 
używać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru betonu, operację tą należy wykonywać 
zwykłą łatą drewnianą i dopiero w następnej kolejności beton zagęścić listwą wibracyjną. 
Betonowanie należy wykonać w jednym etapie prowadząc całym przekrojem. 
Deskowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenie przy wylewaniu jej z pojemników, z uwzględnieniem szybkości betonowania i sposobu 
zagęszczania. Konstrukcja deskowań powinna uwzględniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. 
Tarcze deskowań powinny być szczelne tak, aby zabezpieczały przed wyciekiem zaprawy. Materiał na deskowanie 
nie może pęcznieć, mieć pęcherzy lub zwichrowań ani plamić betonu. Podczas betonowania, z konstrukcji należy 
usunąć wszelkie rozpórki i zastrzały wykonane z drewna lub metalu.  
Wszelkie widoczne krawędzie betonu winny być zukosowane w sposób przewidziany w Dokumentacji Projektowej. 
Szczegółowe wymagania dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. Rozbiórka deskowań może 
nastąpić po osiągnięciu przez beton conajmniej 2/3 projektowanej wytrzymałości oraz nie szybciej niż po upływie 14 
dni od zabetonowania. Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie należy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera, a zezwolenie na 
betonowanie wpisane do dziennika budowy. Przy odbiorze należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i 
odpowiednią wytrzymałość deskowania, właściwe ułożenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia 
prętów. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka płyty. Pręty zbrojeniowe powinny być łączone 
zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej długości zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w 
jednym przekroju.. 
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Powierzchnię świeżego betonu należy wygładzić przez zacieranie. Powierzchnia betonu nie może mieć ostrych 
krawędzi oraz lokalnych zagłębień przekraczających wysokości 10 mm. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badań podane są w części 
dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji żelbetowych niniejszych specyfikacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00.oraz poniższych wymagań: 
- długość/szerokość elementu ± 1 cm, 
- rzędne ± 1cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wg SST M-13.01.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg SST M-13.01.00. 
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M-13.02.02      BETON  KLASY PONI ŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej B25 (C20/25) w 
ramach zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej B25 (C20/25) oraz ułożeniu go w niekonstrukcyjnych elementach  
drogowych 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 B 25 (C20/25). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz z SST M-13.01.00 „Beton konstrukcyjny w obiekcie 
mostowym”  .    

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”   pkt 2. 
Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy niższej niż B25 (C20/25), stosowanego w drogowych 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. Wytrzymało ść betonu 

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową. W Dokumentacji 
Projektowej przewidziano zastosowanie betonu B15 (C12/15). 

Do wykonania korka betonowego stosować beton przeznaczony do układania metodą kontraktor. 

2.3. Składniki mieszanki betonowej 

2.3.1. Cement  

Do wykonania betonu klasy poniżej B25 (C20/25) powinien być stosowany cement portlandzki CEM I i CEM II klasy 
nie niższej niż 32,5 N o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq według PN-EN 196-2 do 0,8 % i początku wiązania 
według PN-EN 196-3 powyżej 120 minut. 
 
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. 
Dla żadnej z klas cementów 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 SST. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
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2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu klasy poniżej B25 (C20/25) powinno być kruszywem naturalnym i odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 12620.  Ocena zgodności kruszyw w drogowych obiektach inżynierskich wymagana jest 
według systemu oceny 2+. 
 
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 w pkt. 2.3.2. SST M-13.01.00, 
– przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy uwzględnić wymagania pktu 2.4, 
– 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. 

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 

Do betonu zaleca się stosowanie domieszek modyfikujących właściwości mieszanki lub stwardniałego betonu, 
poprawiających właściwości betonu lub zapewniających uzyskanie specjalnych właściwości. 
Dodatki stosować zgodnie z zapisami pkt. 2.3.4. SST M-13.01.00. 

2.4. Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z SST M-13.01.00 pkt. 2.4. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wykonania robót powinien spełniać wymagania podane w SST M-13.01.00,  pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport i przechowywanie składników mieszank i betonowej   

Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST 
M-13.01.00,  pkt 4.2, 4.3, 4.4.   

4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Zasady transportu mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST M-13.01.00 pkt. 4.5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

5.2. Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodno ść wykonywania robót z dokumentacją 

Zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.1. SST M-13.01.00. 

5.2.2. Zakres robót 

Zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.2. SST M-13.01.00. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję (np. 

marki), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
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5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie z zasadami podanymi w SST M-13.01.00 pkt 5.4.  

5.5. Podawanie, układanie i zag ęszczanie 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 
SST M-13.01.00 , pkt 5.5 i 5.6. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny być odpowiednio wykańczane wtedy, jeżeli 
dokumentacja projektowa stawia takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie należy wykańczać zgodnie z 
SST M-13.01.00 pkt 5.8.  

5.7. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 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 jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00   „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
c) 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 SST, 

d) 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. 

6.2. Badania składników mieszanki betonowej 

 Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, w przypadku dostawy cementu, którego 
jakość budzi wątpliwości, 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 1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu 

 
Klasa 
cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, Początek Stałość objętości 
(rozszerzalność), 
mm 

wczesna normowa, 
po 28 dniach 

czasu wią-
zania, min 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 , 
− oznaczenie kształtu ziarn 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-EN 933-1:2012. 
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Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.2. SST M-13.01.00. 

 
Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń należy 
przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.  
 
Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM. 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 

 Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 
− konsystencja mieszanki betonowej, 
− zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
oraz betonu: 
− wytrzymałość betonu na ściskanie. 

 
Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 6.5 w SST M-13.01.00. 

6.4. Tolerancje wymiarów  

Jeżeli SST i dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej, to wymiary elementów nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej niż o 1,0 cm.    

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest  m3 [metr sześcienny] betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej B25 (C20/25) zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– przygotowanie podłoża pod warstwę betonu, 
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. podłoża pod fundamenty). 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej SST. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2. Podstawa płatno ści 

Płatność za m3 betonu zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze  
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− oczyszczenie gruntu podłoża, 
− opracowanie receptury betonu, 
− przygotowanie mieszanki betonowej: koszt mieszanki i dodatków do betonu oraz dodatkowych badań 

labolatoryjnych, 
− ułożenie mieszanki betonowej wraz z kosztem układania metodą kontraktor), 
− zagęszczenie i pielęgnacja betonu, 
− usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
Roboty objęte ceną jednostkową określono w SST w których występują roboty betonowe. 
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10. przepisy zwi ązane 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym 

10.2. Normy 

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 – Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie 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 kształtu 
ziarn 

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn 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 

PN-EN 206-1 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 
stożka. 

10.3. Inne 

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. Dz.U. nr 63, poz. 735 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-13.03.04      PREFABRYKATY BETONOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i montażu  
prefabrykatów betonowych dla drogowych obiektów inżynieryjnych w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie, 
transport oraz montaż prefabrykowanych segmentów przepustów skrzynkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1 oraz SST M-13.01.00 „Beton”. 

1.4.1. Prefabrykat z betonu - element z betonu wykonany w  formie, poza miejsce m i przed czasem 
wbudowania go, bez wzgl ędu na to, czy został wykonany na placu budowy czy w  wytwórni stałej. 

1.4.2. Powierzchniowe skorodowanie - rdzawy nalot daj ący si ę łatwo ścią usun ąć lekko natłuszczon ą szmatk ą. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany 
(materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest  

− oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  
− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację zgodności. 
Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.). 

2.2. Prefabrykowane elementy przepustów skrzynkowych  

Zakłada się wykonanie prefabrykatów w formach stalowych w Wytwórni. 
Prefabrykaty długości 99 cm wykonywane są z betonu B45(C35/45) i zbrojone prętami od Ø10 do Ø22 ze stali A-IIIN. 
Otulina min. 4 cm.  
Prefabrykaty ustawiać na warstwie świeżej zaprawy cementowej grubości 1-2 cm. 
Elementy prefabrykowane należy wykonać stosując materiały odpowiadające wymaganiom podanym w SST M-
13.01.00 „Beton” i SST M-12.01.02 „Stal zbrojeniowa” oraz niniejszej SST. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do montażu  i  przeładunku  prefabrykatów  proponuje się zastosowanie dźwigów samochodowych o udźwigu i 
wysięgu odpowiadającym  terenowym  warunkom montażu i przeładunku. Odpowiadające tym warunkom dźwigi 
wymagają utwardzonej powierzchni placu montażowego oraz drogi dojazdowej. Wykonawca może jednak użyć 
dowolnego sprzętu po zaakceptowaniu go przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Podczas podnoszenia prefabrykaty powinny być zawieszone na zakotwionych w prefabrykatach hakach. 
Podczas składowania należy przestrzegać następujących warunków: 

- prefabrykaty muszą być podparte w miejscach przewidzianych przez producenta, 
- niedopuszczalne jest ustawienie prefabrykatów w pozycji pochyłej poprzecznie z powodu możliwości 

przewrócenia i zniszczenia elementu, 
- w miejscu podparcia dolna płaszczyzna prefabrykatu powinna przylegać do krawędziaka drewnianego na 

całej szerokości elementu prefabrykowanego. 
Podczas przestawiania prefabrykatów, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia i 
wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu. 
W miejscu składowania należy zwrócić szczególną uwagę na stateczność i odpowiednie zabezpieczenie 
prefabrykatów przed możliwością przewrócenia. 
Składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0 ºC  jest dopuszczalne tylko 
po osiągnięciu przez beton pełnej mrozoodporności. 
Pod względem gabarytowym i ciężarowym prefabrykaty powinny być dostosowane do wymogów transportu 
kołowego i kolejowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-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. W projekcie tym winien się znaleźć Projekt Organizacji montażu wraz z 
uzasadnieniem dobranego sprzętu montażowego (dobór udźwigu i wysięgu dźwigu montażowego do ciężaru i 
położenia prefabrykatu). Ponadto Wykonawca opracuje projekt warsztatowy prefabrykatu przepustu skrzynkowego i 
przedłoży ten projekt do akceptacji Inżynierowi. 

5.2. Wykonywanie prefabrykatów 

5.2.1. Warunki Ogólne i Dokumentacja Projektowa 

W produkcji należy uwzględniać polskie normy podane w niniejszych SST.  
Za jakość wykonywanych prefabrykatów odpowiedzialny jest bezpośredni Wykonawca, który jest zobowiązany do 
prowadzenia stałej i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie 
jakości materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Prefabrykaty winny być 
wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją Projektową i niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Zbrojenie przygotowuje się na stanowisku zbrojarskim. Wymagana jest duża dokładność wykonania, zapewniająca 
uzyskanie zaprojektowanych otulin zbrojenia. 

5.2.3. Przygotowanie formy przed monta żem zbrojenia 

Wewnętrzne powierzchnie formy przed montażem zbrojenia należy każdorazowo czyścić i posmarować płynem 
zmniejszającym powierzchniową przyczepność betonu, lecz nie wpływającym szkodliwie na jakość betonu. 

5.2.4. Monta ż zbrojenia w formie 

Zastosowane zbrojenie w formie powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. Przed zamknięciem formy 
upoważniony brygadzista robót zbrojarskich ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości 
zmontowanego zbrojenia 

5.2.5. Dojrzewanie i piel ęgnacja betonu 

W celu zmniejszenia strat naparzania na górnej powierzchni prefabrykatu - stosować należy przykrycie matami z 
płótna brezentowego. 
Sprawdzenia wytrzymałości betonu  należy  dokonać   zgodnie  z SST M-13.01.00 (PN-88/B-06250). 
Dodatkowe sprawdzenie należy wykonać za pomocą sklerometru lub betonoskopu - niezwłocznie po wyjęciu 
prefabrykatu z  formy. 
Warunki dalszego dojrzewania betonu do pełnej wytrzymałości powinny być następujące: 
 a) należy zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do osiągnięcia    

pełnej wytrzymałości  
 b) powierzchnie odsłonięte powinny być chronione przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(wiatr,  nasłonecznienie, mróz) 
 c) beton prefabrykatu powinien  być  poddany  stałemu  nawilgoceniu  np. przez polewanie wodą co najmniej 

przez 3 dni 
 d) przy temperaturze poniżej +5 ºC nie należy polewać betonu, lecz stosować maty ocieplające. 
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5.2.6. Demonta ż formy i wyj ęcie prefabrykatu z formy 

Roboty demontażowe obejmują: 
 a) zdjęcie pokrywy brezentowej, 
 b) demontaż formy, 
 c) podniesienie prefabrykatu,  
 d) odtransportowanie prefabrykatów na  tymczasowe składowisko. 

5.3. Monta ż prefabrykatów 

Na budowie prefabrykaty powinny być składowane na podkładkach w pozycji pionowej. Przed przystąpieniem  do  
montażu  należy ocenić ich stan techniczny. 
Poszczególne prefabrykaty należy układać na świeżej warstwie podlewki cementowej w rozstawie względem siebie 
zgodnym z Dokumentacją Projektową. Szczeliny między prefabrykatami uszczelnić zgodnie z SST M-18.02.01. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola zbrojenia, betonu, rusztowa ń i deskowa ń wg SST M-12.01.02,  SST M-13.01.00. 

6.3. Dodatkowe wymagania dotycz ące rusztowa ń i deskowa ń 

- dopuszczalne przesunięcie płaszczyzny deskowania w stosunku do położenia projektowanego wynosi 2% 
wymiaru elementu, mierzonego prostopadle do tej płaszczyzny, jednak nie więcej niż 6 mm; 

- dopuszczalne lokalne nierówności powierzchni przy sprawdzaniu łatą długości 3 m, mierzone w dwóch 
prostopadłych kierunkach wynoszą 4 mm; 

- rusztowania, deskowania i formy powinny być wykonane z podniesieniem wykonawczym; odchyłka wielkości 
podniesienia wykonawczego nie powinna przekraczać  ±20 % w stosunku do wartości przewidywanej. 

6.4. Elementy prefabrykowane 

6.4.1. Wymagania ogólne 

Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych odchyłek wymiarów podanych w tabelach a - b. 
Rysy powierzchniowe skurczowe w elementach żelbetowych są dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymagań 
SST M-13.01.00. Pustki, raki i wykruszyny w elementach prefabrykowanych są dopuszczalne w granicach podanych 
w SST M-13.01.00 dla elementów żelbetowych. 
Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w Dokumentacji Projektowej klasie betonu. 

6.4.2. Dopuszczalne warto ści odchyłek wymiarów prefabrykatów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny 
być zgodne z wartościami podanymi w tabelach a - b. 

Tablica a 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prefabrykatu 

Wymiar Wartości odchyłek, mm od projektowanego wymiaru 
elementu 

 do 60 cm 61-120 cm ponad 120 cm 

Wysokość przekroju + 6 + 8 + 10 

Grubość prefabrykatu + 4, - 2 

Tablica b 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru długości 

Wymiar Wartość odchyłek, mm od projektowanej długości lub 
wysokości elementu 

Długość prefabrykatu skrzynki ± 5 

Gabaryty otworu skrzynki ± 5 

Zbieżność ścian skrzynki ± 5 
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6.5. Monta ż prefabrykatów 

6.5.1. Ogólne zasady monta żu 

Montaż prefabrykatów powinien się odbywać według opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
Inżyniera  Projektu Organizacji montażu. 

6.5.2. Dokładno ść monta żu elementów prefabrykowanych 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów przy montażu przepustów skrzynkowych nie powinny przekraczać: 

• w zakresie długości  ± 5mm, 

• w zakresie wysokości i szerokości (grubości)  ± 5mm, 

• w zakresie odchylenia od prostoliniowości - ponad 0,1 % długości, 

• w zakresie odchylenia od pionu ściany - ponad 0,2% wysokości, 

• w zakresie odchylenia od płaszczyzny na odcinku 3m - ponad 0,2%. 

6.6. Badania 

6.6.1. Program bada ń 

 a) badania w czasie budowy, 
 b) badania po zakończeniu budowy, 
 c) badania dodatkowe. 

6.6.2. Badania w czasie budowy 

Ogólne zasady badania konstrukcji betonowych w czasie budowy powinny być zgodne z SST M-13.01.00. 

Badania w czasie budowy obejmują: 

 a) sprawdzenie materiałów, 
 b) sprawdzenie konstrukcji pomocniczych, 
 c) sprawdzenie elementów prefabrykowanych, 
 d) sprawdzenie robót betonowych, 
 e) sprawdzenie montażu prefabrykatów, 
 f) sprawdzenie warunków transportu i składowania elementów prefabrykowanych, 
 g) sprawdzenie całości budowli betonowanej na miejscu. 

6.6.3. Opis bada ń w czasie budowy 

6.6.3.1. Sprawdzenie materiałów polega na kontroli rodzaju i gatunku materiałów, porównaniu ich z założonymi w 
Dokumentacji Projektowej, stwierdzeniu zgodności z normami przedmiotowymi oraz świadectwami jakości 
i protokołami odbioru. 

6.6.3.2. Sprawdzenie elementów prefabrykowanych polega na kontroli: 

 a) ogólnego wyglądu prefabrykatu, 
 b) wytrzymałości betonu w prefabrykacie, 
 c) wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi, 
 
6.6.3.3. Sprawdzenie robót betonowych należy wykonać zgodnie z zasadami przyjętymi w SST M-13.01.00. 

6.6.3.4. Sprawdzenie montażu prefabrykatów należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów 
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać: 

 a) dla pomiarów niwelacyjnych  1 mm, 
 b) dla pomiarów liniowych   0,1 %. 
 
6.6.3.5. Sprawdzenie warunków transportu i składowania polega na sprawdzeniu zgodności z zasadami przyjętymi 

w Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji. 

6.6.4. Ocena wyników bada ń 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja mostowa wykonana jest zgodnie z 
normą. 

W szczególności należy ustalić: 
 a) czy stwierdzenie odchyłki od Dokumentacji Projektowej przekraczają wartości dopuszczalne, 
 b) rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia, 
 c) wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu. 

W przypadku, gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót należy 
uznać za niezgodne z normą. Roboty wykonane niezgodnie z normą nie mogą być przyjęte. W przypadku  takim 
sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać ujęte w 
formie protokołu. 
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6.6.5. Zaświadczenie o jako ści (atest) 

Dla wyprodukowanych elementów wytwórnia musi wystawić atest zawierający: 

 - datę wystawienia atestu 
 - nazwę i adres producenta 
 - wykaz cech elementów objętych atestem 
 - krótki opis przeprowadzonych badań z wynikami 
 - podpisy osób przeprowadzających badania 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest m [metr] długości przepustu skrzynkowego dwuotworowego wykonanego zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących 

Należy przeprowadzić odbiór: 

 - formy stalowej, rusztowań i deskowań, 
 - zbrojenia prefabrykatów, 
 - betonu i jego składników. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Odbiór następuje na podstawie protokołów z badań i prób przeprowadzonych wg pkt. 6 niniejszej SST zgodnie z 
zasadami podanymi w  OST D-M.00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

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

9.2. Podstawa płatno ści 

Płaci się za wykonaną i odebraną długość obiektu z prefabrykatów skrzynkowych wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

− koszt zabezpieczenia niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie i rozbiórkę pomostów roboczych, 
−  urządzenia do montażu i montaż w miejscu docelowym, 
− wykonanie podlewek cementowych,  
− wykonanie niezbędnych pomiarów, 
−  likwidację skutków montażu i rekultywację terenu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST i zaleconych przez Inżyniera, 
− konieczne roboty towarzyszące. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 
PN-90/B-06241 Domieszki do betonu. Domieszki przyśpieszające twardnienie. Wymagania i badania 

efektów oddziaływania na beton 
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania efektów 

oddziaływania na beton 
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Wymagania i badania 

efektów oddziaływania na beton 
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania efektów 

oddziaływania na beton 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
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PN-88/B- 30000 Cement portlandzki 
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
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M-15.01.01  IZOLACJA BITUMICZNA  WYKONYWANA NA ZIMN O 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
odziemnych powierzchni betonu dla obiektów mostowych w związku zrealizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem „na 
zimno” roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, które stykają się z gruntem. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Zgodno ść materiałów z dokumentacj ą projektow ą 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Dla zastosowanych 
materiałów Wykonawca przedstawi aktualną Polską Normę, aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub 
europejską aprobatę techniczną. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez materiał izolacyjny 
wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań. 

2.3. Stosowane materiały 

Jeżeli dokumentacja projektowa i SST nie przewidują inaczej, do wykonania izolacji cienkiej można  stosować 
następujące materiały: 
a) do gruntowania - rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie 

roztworu powinno polegać na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych 
pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Środek powinien być 
odporny na działanie temperatury do 60°C.  Środka nie należy stosować na mokrych i przemrożonych 
powierzchniach. Rozprowadza się go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyżej +5°C. Zależnie od 
porowatości podłoża zużycie materiału wynosi 0,3÷0,45 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji należy 
zachować szczególne środki ostrożności, ponieważ środki te są łatwopalne i nie są odporne na działanie 
rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.), 

b) do wykonania właściwej izolacji - półgęsty roztwór (P) produkowany z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych 
olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym 
powinien tworzyć po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta 
powinna wykazywać odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. Środek powinien być 
odporny na działanie temperatury do 60°C. Rozprowadza się go zimno, bez podgrzewania w temperaturze 
powyżej +5°C. Zużycie materiału przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8÷1,0 kg/m2 powierzchni 
zabezpieczanej. 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania PN-B-24620:1998. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować prostym sprzętem malarskim, jak pędzle, wałki, szczotki 
dekarskie odporne na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych oraz 
sprzętem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport i przechowywanie materiałów 

Roztwór asfaltowy powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Bębny należy magazynować w 
pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał, pakowany jak wyżej, może być przewożony dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych na 
drogach publicznych. Bębny ze środkiem gruntującym należy ustawiać w pozycji stojącej, ściśle jeden obok drugiego 
najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
Na każdym opakowaniu środka powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji, 
− numer partii wyrobu, 
− masę netto, 
− termin przydatności do użycia, 
− numer PN lub informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej, 
− napis „Ostrożnie z ogniem”. 
Roztwory asfaltowe należy składować w suchym pomieszczeniu, z dala od źródła ciepła i światła, w temperaturze nie 
niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Izolacja cienka powinna być wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− roboty przygotowawcze, 
− przygotowanie podłoża betonowego, 
− zagruntowanie podłoża betonowego roztworem rzadkim, 
− naniesienie dwóch warstw izolacji z roztworu półgęstego, 
− roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta materiału dotyczących 
wymaganych warunków atmosferycznych: temperatury i wilgotności powietrza. Podczas wykonywania prac 
Wykonawca zobowiązany jest monitorować wilgotność i temperaturę powietrza. Parametry te muszą odpowiadać 
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jeżeli warunki 
pogodowe odbiegają od wymagań kart technicznych, roboty należy przerwać i wznowić je dopiero po poprawie 
pogody. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie 
pogody. 
Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie, 
niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie silnego wiatru, podczas opadów śniegu, deszczu i mżawki, 
bezpośrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a także w czasie, gdy wilgotność względna powietrza 
jest większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża jest wyższa od +5°C i 
niższa od +35°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące. 
Przed nałożeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntującej), Wykonawca powinien sprawdzić czy 
wilgotność podłoża gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jeśli producent nie określa innych 
wymagań, wilgotność podłoża na głębokości 20 mm nie powinna być wyższa niż 4%. Jeśli powyższy warunek nie 
jest spełniony, Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zastosować system osuszania podłoża betonowego 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie chłodów materiały te 
doprowadza się do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych 
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane 
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami izolacyjnymi. 
W trakcie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, ponieważ materiały stosowane 
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do wykonania izolacji są łatwopalne. Należy unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub 
składowania materiałów. 

5.5. Przygotowanie powierzchni  betonowej do uło żenia izolacji 

Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym mechanicznie, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu, 
wolnym od plam olejowych i pyłu.  
Jeżeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolację można układać na betonie po co najmniej 14 
dniach od jego ułożenia, gdy dojrzewanie betonu następowało w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy 
dojrzewanie betonu następowało w temperaturze niższej, okres oczekiwania przed rozpoczęciem robót izolacyjnych 
należy odpowiednio wydłużyć. Stopień dojrzałości betonu można oceniać zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi oceny 
jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych”. 
Bezpośrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podłoże należy oczyścić sprężonym powietrzem w celu 
uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewiązanych ziaren kruszywa, pyłów oraz 
innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżać przyczepność warstw bitumicznych do betonu. Sprężarka powinna 
być wyposażona w filtr olejowy. Odpylanie należy wykonywać zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru 
wiejącego podczas robót. 
Ubytki betonu należy wypełnić specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla których Wykonawca 
przedstawi Polską Normę, aprobatę techniczną IBDiM lub europejską aprobatę techniczną. 
Przygotowane podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
− wytrzymałość gwarantowana na ściskanie powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu, 
− wytrzymałość betonu na rozciąganie badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka 
próbnego ø 50 mm powinno być przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i 
min.  5 oznaczeń wg PN-B-01814:1992, 

− podłoże powinno być suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci i 
spowodowanych wilgocią zaciemnień; przy pomiarze wilgotności wilgotnościomierzem elektronicznym za 
podłoże suche należy przyjąć beton o wilgotności mniejszej od 4%; pomiarów wilgotności płyty należy 
dokonywać przyrządem wycechowanym do pomiaru wilgotności materiałów o porowatości nie przekraczającej 
10%, 

− podłoże powinno być czyste: powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji pyłów, plam oleju, smarów i innych 
zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie, 

− podłoże powinno być gładkie: za podłoże gładkie uznaje się powierzchnie nie wykazujące lokalnych nierówności 
przekraczających 5 mm. 

5.6. Gruntowanie podło ża 

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej 
układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót.  W przypadku konieczności 
zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów depresyjnych szybkorozpadających, np. asfaltowej 
emulsji kationowej spełniającej wymagania PN-B-24003:1997. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający 
pisemnej zgody Inżyniera. 
W pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych. Do gruntowania 
powierzchni betonowej asfaltowym środkiem gruntującym można przystąpić, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 
dni, ale zaleca się  28 dni. Gruntowanie podłoża wykonuje się przez jednokrotne pomalowanie powierzchni 
roztworem asfaltowym w ilości zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m2). Zużycie materiału 
jest zależne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chłonności podłoża. Gruntowanie wykonuje się za pomocą 
wałków malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnięcia roztworu asfaltowego jest zależny od rodzaju 
stosowanych rozpuszczalników oraz od warunków pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robót 
i wiatru). Optymalny czas schnięcia roztworu asfaltowego powinien wynosić od 30 min do 4 godz., ale nie powinien 
przekraczać 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dłuższy czas może zostać zapylona. 
Prawidłowo zagruntowana powierzchnia po wyschnięciu roztworu asfaltowego powinna mieć jednolitą barwę czarną 
lub ciemnobrązową, bez smug i przebarwień. Przebarwienia powstają w miejscach, gdzie ułożono zbyt cienką 
warstwę roztworu asfaltowego lub gdzie podłoże było zatłuszczone i roztwór asfaltowy z niego spłynął. Gruntowanie 
roztworem asfaltowym należy wykonywać jednokrotnie, a ułożona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna być 
zbyt gruba. Należy zużyć tylko tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni 
nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu.  W przypadku dwukrotnego gruntowania lub ułożenia bardzo grubej 
warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy się błonka, pod którą pozostaną resztki 
rozpuszczalnika, które w sposób istotny osłabią przyczepność kolejnych warstw izolacji do podłoża. 

5.7. Układanie kolejnych warstw izolacji cienkiej 

Przed ułożeniem następnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna być całkowicie sucha. Można to 
sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną), gdy 
dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. 
Zagruntowaną powierzchnię należy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zużycie materiału wynosi około 0,8 do 
1,0 kg/m2 dla jednej warstwy. Łączna grubość warstw izolacyjnych nie powinna być mniejsza od 2 mm.  
Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny być chronione przed światłem słonecznym, deszczem i 
innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin. 
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5.8. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do   warunków budowy obiektu i roboty porządkujące. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
e) 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 specyfikacji, 

f) przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów, 
g) 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. 
Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych w ramach 
nadzoru wewnętrznego przez producenta. 
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 
– nr produktu, 
– stan opakowań materiału, 
– warunki przechowywania materiału, 
– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze środkiem izolacyjnym Wykonawca powinien ocenić jego wygląd. 
Wykonawca sporządzi protokół z kontroli jakości środka izolacyjnego. Wzór protokołu przedstawiono w załączniku.   

6.3. Badanie w czasie robót 

6.3.1. Kontrola przygotowania podło ża 

Podłoże powinno spełniać wymagania podane w pkcie 5.5. Przykład protokołu z kontroli przygotowania podłoża 
podano w załączniku. 

6.3.2. Kontrola zagruntowania podło ża betonowego 

Po zagruntowaniu podłoża stan powłoki gruntującej należy ocenić wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych środków 
gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna być czarna lub ciemnobrązowa i matowa. Po 
dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry. 
Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieżąco przez sprawdzenie ilości 
zużytych materiałów, ilości dozowanych składników, czasu aplikacji. 
Z ułożenia środka gruntującego należy sporządzić protokół. Wzorzec protokołu został zamieszczony w załączniku. 

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wła ściwej 

Kontrola wykonania izolacji właściwej polega na: 
− kontroli zużycia środka izolacyjnego - powinna być zgodna z kartą techniczną materiału, 
− całkowitej grubości wykonanej izolacji - powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
− wyglądu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę, o jednolitej 

barwie, bez pęcherzy, złuszczeń i innych wad, powłoka powinna ściśle przylegać do zagruntowanego podłoża. 

6.3.4. Kontrola warunków atmosferycznych 

W trakcie trwania robót należy na bieżąco sprawdzać warunki atmosferyczne i porównywać je z wymaganiami 
producenta podanymi w kartach technicznych materiałów. Z warunków atmosferycznych należy sporządzić protokół. 
Przykład protokołu podano w załączniku.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m2 [metr kwadratowy] izolacji powłokowej na powierzchniach betonowych o parametrach 
określonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru  robót  podano  w  OST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne” pkt 8. 
Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie 
wyników pomiarów badań i oceny wizualnej. 
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8.2. Odbiory cz ęściowe 

Odbiorom częściowym podlegają: 
- przygotowanie powierzchni podłoża pod izolację, 
- warstwa izolacyjna. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Ostateczny odbiór wykonanej izolacji i uszczelnienia kitem dotyczy ilości ułożonych warstw i uzyskaniu odpowiedniej 
sumarycznej grubości izolacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jednostkę obmiarową izolacji powłokowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 
w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Cena jednostkowa uwzględnia:  
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  
− wykonanie rusztowań,  
− pomostów roboczych oraz zadaszeń;  
− przygotowanie powierzchni pod izolację;  
− zagruntowanie oraz pomalowanie materiałem izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni; rozebranie rusztowań i 

pomostów roboczych;  
− wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 
− oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-69/B-10260        Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622        Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24003        Asfaltowa emulsja kationowa.  

11. załącznik 

 
 

WZORY PROTOKOŁÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOLACYJ NYCH 
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Kontrakt nr ………............. 
Nazwa kontraktu…………. 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 
ASFALTOWEGO ŚRODKA IZOLACYJNEGO 1) 

 
Obiekt: ………………………………………………………………………………………. 
Element: ……………………………………………………………………………………... 
Zakres robót: ………………………………………………………………………………… 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………….. 

 
Nazwa materiału (rodzaj)  
Producent  
Numer partii  
Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność opakowań)  
Numer dostawy  
Data przydatności do użycia (dz./m-c/r.)  
Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej  
Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, z dnia, 
wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 

 

Stan opakowania2):  
− uszkodzone (szt.) [   ] 
− nieuszkodzone (szt.) [   ] 
Wygląd zewnętrzny2):  
− barwa  
− zawiesina [   ] tak      [   ] nie 
− osad [   ] tak      [   ] nie 
− zanieczyszczenia [   ] tak      [   ] nie 
Konsystencja  
Inne  
Uwagi  

 

 

 

1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 

 
 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr ………………. 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI 
PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO  

 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………… 
Element: ……………………………………………………………………………………. 
Zakres robót: ……………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: ……. 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………… 

 
 

Sposób czyszczenia  

Wytrzymałość  na odrywanie1)  

(MPa) 
wyniki zawiera załącznik nr …………. 

wartość średnia ………….  wartość minimalna ………… 
[   ] w normie                [   ] poza normą 

Czystość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania 

Gładkość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania 

Równość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania 

Wilgotność podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania 

Data i godzina zakończenia prac 
przygotowania podłoża 

Data 
…………….. 

Godzina 
…………….. 

Inne   

Uwagi  

Jakość  przygotowanego 
podłoża: 

[   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań 
      (kwalifikuje się do poprawy) 

 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 
 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr ……………… 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………... 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI ZAGRUNTOWANEGO PODŁOŻA BETONOWEGO 
ŚRODKAMI ASFALTOWYMI  

 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………… 
Element: …………………………………………………………………………………….. 
Zakres robót: ………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: …………. 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………… 

 
 

Nazwa materiału  

Producent  

Technika aplikacji  

Wygląd zewnętrzny1)  

− barwa czarna [   ] tak            [   ] nie 

− powierzchnia matowa [   ] tak            [   ] nie 

Brudzenie skóry przy dotyku1) [   ] tak            [   ] nie 

Inne np. przebarwienia, szkliste strefy [   ] tak            [   ] nie 

Jakość zagruntowanego podłoża: [   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań   
      (kwalifikuje się do poprawek) 

 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr ……………… 
Nazwa kontraktu ……….. 
Umowa nr……………….. 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. 

PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 1) 
 

Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 
Element: ……………………………………………………………………………………... 
Zakres robót: …………………………………………..[m2]   rysunek załącznik nr: ………. 
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………... 

 
Nr działki 

(m2) 
Data 

i godzina 
Silne 

promie-
niowanie 

słoneczne 

Zachmu-
rzenie 

Opad 
atmosfe-
ryczny 

Wilgotność 
względna 

[%] 

Temp. 
powietrza 

[°C] 

Temp. 
podłoża 

[°C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

załącznik 
nr2) …. 

       

1 
załącznik 

nr2) …. 

       

1 
załącznik 

nr2) …. 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 

1) – protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni 
2) – załącznik nr …… zawiera szkic działki 

 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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M-15.02.03    IZOLACJA BITUMICZNA WYKONANA NA GOR ĄCO.  

IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych w związku z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych z papy termozgrzewalnej. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”   pkt 2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych SST są: 

2.2. Papa zgrzewalna 

Wybór konkretnej izolacji dokonany zostanie przez Inżyniera spośród przedstawionych przez Wykonawcę. 
Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę techniczną Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez 
Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy materiałów.  
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 Jednostka Wymagana wartość 

wobec papy 
zgrzewalnej 

Metoda badań według 

1 Wygląd zewnętrzny - Bez wad PN-90/B-04615 
2 Grubość materiału mm ≥ 5 IBDiM PB/TM-1/1 
3 Grubość warstwy bitumu pod osnową mm ≥ 3,0 IBDiM PB/TM-1/2 
4 Szerokość arkusza papy cm S ± 1,5% S PN-90/B-04615 
5 Długość arkusza cm L ± 1,5% L PN-90/B-04615 
6 Siły zrywające przy rozciąganu  1) 

- wzdłuż 
- w poprzek 

 
N 
N 

 
≥ 500 
≥ 500 

 
PN-90/B-04615 

7 Wydłużenie przy zerwanu  1) 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
% 
% 

 
≥ 30 
≥ 30 

 
PN-90/B-04615 

8 Siła zrywająca przy rozdzieraniu  1) 
- wzdłuż                              
- w poprzek 

 
N 
N 

 
≥ 150 
≥ 150 

 
IBDiM PB/TM-05 

9 Siła zrywająca styków arkuszy papy  
N 

 
≥ 500 

 
IBDiM PB/TM-1/9 

10 Przesiąkliwość MPa ≥ 0,5 PN-90/B-04615 
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11 Nasiąkliwość % (m/m) ≤ 1,0 PN-90/B-04615 

12 Giętkość badana na wałku ∅ 30 mm oC ≤ - 25 PN-90/B-04615 
IBDiM 

13 Przyczepność do betonu 1) 
(pull off 20oC) 

MPa ≥ 0,4 IBDiM PB/TM-06 

14 Odporność na działanie podwyższonej 
temperatury  

 
°C 

 
≥ 100 

 
PN-90/B-04615 

 

1) Badanie przeprowadzone w temp. (20±2)°C 
 

Zastosowana izolacja winna gwarantować możliwość układania bezpośredniego warstw asfaltów twardolanych o 
temp. do 230°C. 

2.3. Materiały do gruntowania betonu 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami żywicznymi zalecanymi przez producentów materiałów 
hydroizolacyjnych. 

2.4. Materiały do naprawy powierzchni betonu 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie mostowym a użycie ich powinno 
być zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez Producentów. 
 
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobaty techniczne. 

2.5. Warunki składowania  

a) materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych  i składowany w 
temperaturze nie przekraczającej 25°C. 

b) nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej - powinny być ustawione pionowo. 
c) szczegółowe wymagania dotyczące składowania stosowanych materiałów podają Instrukcje Producentów. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Palnik propan-butan (o szerokości rolki papy izolacyjnej) z urządzeniem służącym do odwijania materiału 
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. 
Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli. 

3.3. Sprzęt pomocniczy: 

- wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem ogumionym wypełniona 
kamieniami o masie ok. 50 kg, 

- noże do cięcia papy, 
- w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne i 

elektryczne dmuchawy gorącego powietrza. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport i przechowywanie materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Podczas transportu należy przestrzegać zaleceń producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnyc h. 

Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od plam 
olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby beton był co 
najmniej 28 dniowy. 
Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5°C i niższa od 35°C. 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               416

Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 85 %. W przypadku konieczności wykonywania izolacji 
przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub 
wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne 
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni. 

5.2.2. Przygotowanie podło ża pod izolacj ę. 

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia izolacji. 
Kwalifikacji dokonuje Inżynier na pisemny wniosek kierownika budowy  w formie wpisu do dziennika budowy. 
 
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 

- podłoże powinno być równe tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długości  4 m przyłożoną na 
stałym spadku nie powinna być większa niż 10 mm przy spadku powyżej 1,5 % lub 5 mm przy spadku 
mniejszym niż 1,5 %, 

- podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 2 mm i wgłębień głębszych niż 5 mm przy 
czym nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi, 

- wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokrąglone promieniem 5 cm lub złagodzone skosem 3x3 
cm o pochyleniu 45°. Krawędzie wklęsłe mogą być wypełnione zaprawą cementową 1 : 3, 

- mleczko cementowe występujące na izolowanej powierzchni należy usunąć przez jej groszkowanie lub 
piaskowanie, 

- wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifować szlifierką do lastrico tak aby nie odsłonić wkładek zbrojenia, 
- podłoże powinno być suche. 
 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie 
opracowanych metod uzgodnionych z Inżynierem i autorem projektu. 
 
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad: 

- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B30 lub 
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadającymi Aprobatę techniczną. Krawędzie 
uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych. 

- lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić bezskurczową 
zaprawą, 

- powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką  

5.2.3. Oczyszczenie podło ża. 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń. 
- luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez 

przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny, 
- zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

5.2.4. Zagruntowanie podło ża. 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami żywicznymi zalecanymi przez Producentów materiałów 
hydroizolacyjnych. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 
- beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dni, zaleca się aby był to beton 28 dniowy, 

- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, używając tyle środka 
gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z 
materiału gruntującego, 

- należy zagruntować każdorazowo tylko powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godzin 
przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie 
przyczepności izolacji do podłoża. Przy stosowaniu środków gruntujących wolnorozpadowych i 
wolnoschnących dopuszcza się gruntowanie podłoża z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Należy przy tym 
odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od 
zagruntowania podłoża do rozpoczęcia przyklejania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godziny. 

- środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących (odpornych na 
działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych). 

- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha.  Czas schnięcia 
zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 do 6 godzin i jest uzależniony od temperatury 
otoczenia. 

- w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych  i wypukłych. 
- przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po  zagruntowanych powierzchniach. 

5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów oraz p race  przygotowawcze. 

Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na jedną zmianę roboczą. 
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Należy sprawdzić czy: 
- przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany, popękany czy ma 

odpowiednią grubość i wygląd zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub Aprobaty technicznej, 
- przekładka antyadhezyjna daje się łatwo  odklejać, 

 

Należy używać wyłącznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekraczalnym okresie gwarancji  i dobrej jakości. 

5.2.6. Wykonanie izolacji. 

Układanie izolacji przy krawędziach 

Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. 
W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć naroże wklęsłe i wypukłe wyklejając je dodatkowymi arkuszami 
materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi 
wynosić 8 cm. Zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. Należy szczególnie dokładnie wklejać 
izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze 
uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd  i załamań (marszczeń) materiału izolacyjnego. 

Układanie izolacji. 

Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem uniknięcia nałożenia 
się czterech warstw izolacji układamy całość długości rolki na przemian  z połową jej długości. Początek rolki 
mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zakończenie 
izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce poręczowej) należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 
50 cm. ( połowa szerokości rolki). Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego 
przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. 
 Wszystkie arkusze uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań (marszczeń) 
materiału izolacyjnego. 
Przed przyklejeniem pasa papy należy rozwinąć rolkę, usunąć z niej folię polietylenową zapobiegającą sklejaniu się 
papy na rolce i zwinąć ponownie na sztywny wałek. Następnie należy stopniowo rozwijać papę z rolki ogrzewając ją 
palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z równoczesnym doklejaniem do podłoża przez dociskanie gumowym 
wałkiem o szerokości 30 ÷ 50 cm wagi 30 ÷ 50 kg. 
 
Arkusze układać na zakład 7 ÷ 10 cm. 
 
Styki oraz końce arkuszy papy należy dodatkowo nadtopić palnikiem z góry i starannie dociskać drewnianą packą. 
 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ok. 1-2 cm oraz na całej 
długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć nawierzchnię asfaltową 
lub warstwę ochronną z betonu. 
 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej izolacji. 

5.2.7. Usuwanie uszkodze ń i błędów uło żenia izolacji. 

Podczas układania izolacji mogą wystąpić następujące jej uszkodzenia: 
 - przebicie lub przecięcie, 
 - zamknięte pęcherze powietrza, 

   - zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
 - załamania i fałdy. 

 
Usuwanie uszkodzeń: 

- w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce uszkodzone 
odkurzyć,  przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić  łaty z tego samego materiału. 
Łata powinna mieć zaokrąglone  naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 centymetrowym zapasem. Łatę, 
a zwłaszcza jej krawędzie należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem. 

- w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, starannie 
wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 

- w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym  miejscu nakleić łatę, 
- w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć  rozprostować lub wyciąć, a 

następnie nakleić  w tym miejscu łatę, 
- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać wg indywidualnych 

rozwiązań, po uzgodnieniu z Inżynierem. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasaday kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót oraz badania materiałów 

Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych 
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 
b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określonych w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach technicznych ), 
c) jakość materiałów hydroizolacyjnych, 
d) badanie materiałów hydroizolacyjnych na wytrzymałość na odrywanie metodą Pull-Off. 

 
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika budowy. 
  
Badania materiałów hydroizolacyjnych mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej. 

6.3. Badanie w czasie robót 

Zakres kontroli jakości wykonywanej izolacji. 
 
a) stan podłoża pod izolację wg 5.2.3, 
b) dokładność przyklejenia izolacji do podłoża i poszczególnych warstw.  
c) dokładność wykonania izolacji w narożach. 
d) jakość napraw błędów izolacji. 
Tolerancje i usunięcie usterek wg pkt. 5.2.5 i  5.2.6. 

6.4. Badania przyczepno ści izolacji do podło ża 

Badanie przyczepności do podłoża wykonać na kilku polach losowo wybranych przez nadzór. Na każdym polu należy 
wykonać badanie w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000m2 należy wyznaczyć 2 
pola badawcze. Na obiektach większych należy dodać 1 pole badawcze na każde dodatkowo rozpoczęte 1000m2 
izolowanej powierzchni. 
Badanie przyczepności izolacji przeprowadza się na dwa sposoby: 
- metoda odrywania paska dla materiałów arkuszowych  – oderwanie paska szerokości 5cm i długości 15cm od 
podłoża i ocena stanu powierzchni zerwania: papa powinna być zerwana w materiale poniżej osnowy; 
- metoda „pull-off” – odrywanie metalowych krążków śr. 50mm naklejonych na izolacji za pomocą kleju, przy 
zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu siły zrywającej. Przed naklejeniem krążka izolację należy naciąć na 
całą grubość specjalną koronką o średnicy rdzenia równej średnicy krążka. Na każdym polu należy nakleić po 5 
krążków i wykonać badanie w temp. nie wyższej  niż +23ºC, w cieniu. 
 
Wartość przyczepności nie powinna być iższa niż: 
 

• 0,4 MPa przy 22ºC, 
• 0,7 MPa przy 8ºC. 

 
Jeżeli wartość pojedynczego wyniku jest niższa niż podana powyżej, wówczas należy wykonać pomiar obok. W 
przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni warunk minimalnej wytrzymałości i równocześnie, gdy wartość średnia ze 
wszystkich pomiarów nie będzie mniejsza od wartości średniej określonej dla danego rodzaju materiału, to można 
uznać, że warunek wytrzymałości został spełniony. 
 
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów z zastosowaniem 
wymagań technicznych dla tych materiałów. 

6.5. Dokumentowanie wyników pomiarów i bada ń 

Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m2
 [metr kwadratowy] izolacji termozgrzewalnej o określonych parametrach zgodnie z 

wymaganiami niniejszej SST oraz zaleceniami Inżyniera. 
 

8. ODBIÓR Robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru  robót  podano  w  OST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne” pkt 8. 
Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie 
wyników pomiarów badań i oceny wizualnej. 
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8.2. Odbiory cz ęściowe 

Odbiorom częściowym podlegają : 
- przygotowanie powierzchni podłoża pod izolację, 
- warstwa izolacyjna. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Ostateczny odbiór wykonanej izolacji dotyczy ułożonych warstw i uzyskaniu odpowiedniej sumarycznej grubości 
izolacji. 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
  
Cena jednostkowa uwzględnia:  
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  
− wykonanie rusztowań,  
− pomostów roboczych oraz zadaszeń;  
− przygotowanie powierzchni pod izolację;  
− zagruntowanie powierzchni betonowych wraz z kosztem środków do gruntowania świeżego betonu;  
− ułożenie izolacji na płycie, 
− rozebranie rusztowań i pomostów roboczych;  
− oczyszczenie terenu robót;  
− badania jakości wykonanych warstw izolacyjnych. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. wymagania i badania przy odbiorze 
PN-91/B-27618   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i  

welonu szklanego. 
PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24003      Asfaltowa emulsja kationowa. 

10.2. Inne dokumenty 

Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r. 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1975 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych. Dz. Ustaw Nr 14 poz.82 z 1975 r.  
 
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - 
IBDiM, Warszawa 1991 r. 
 
Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa 1990 r. 

11. ZAŁĄCZNIK 

 
WZORY PROTOKOŁÓW DO ODBIORU ROBÓT IZOLACYJNYCH 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 

 SRODKA GRUNTUJĄCEGO1) 
 

Obiekt:  ....................................................................................................................................................  

Element:  ..................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...........................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................................  

 
Nazwa materiału  (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii  (ilość i pojemność opakowań)  

Numer dostawy  

Data przydatno ści do u życia  (d/m/r)  

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej  

Certyfikat lub deklaracja zgodno ści z PN lub AT  ( nr,  z dnia, wielkość 
dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją)  

Stan opakowania 2)  

- uszkodzone (szt.) [  ] 

-nieuszkodzone (szt.) [  ] 

Wygl ąd zewn ętrzny 2)  

-barwa  

-zawiesina [  ] tak [  ] nie 

-osad [  ] tak [  ] nie 

-zanieczyszczenia [  ] tak [  ] nie 

Konsystencja  

Inne  

Uwagi  

 
1) należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 
……………………….. 

 
……………………….. 

 
……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 

 MATERIAŁÓW IZOLACJI ARKUSZOWYCH 1) 
 

Obiekt:  ....................................................................................................................................................  

Element:  ..................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...........................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................................  

 
 

Nazwa materiału  (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii  (ilość i pojemność opakowań)  

Ilość materiału wbudowanego  

Numer dostawy  

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej  

Certyfikat lub deklaracja zgodno ści z PN lub AT  ( nr,  z dnia, wielkość 
dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją)  

Wygl ąd zewn ętrzny 2)  

-dziury [  ] tak [  ] nie 

-załamania [  ] tak [  ] nie 

-krawędzie [  ] równe [  ] nierówne 

-stan rozłożenia posypki [  ] równe [  ] nierówne 

Sklejenie papy w rolce 2) [  ] tak [  ] nie 

 
1) należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 
……………………….. 

 
……………………….. 

 
……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 
PROTOKÓŁ KONTROLI  

PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO 
 

Obiekt:  ....................................................................................................................................................  

Element:  ..................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...........................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................................  

 

Sposób czyszczenia  
 

Wytrzymało ść na odrywanie [MPa] 1) 
Wyniki zawiera załącznik nr …….. 
wartość średnia …………       wartość minimalna …………. 
[  ] w normie   [  ] poza normą 

Czysto ść podło ża 1) [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Gładko ść podło ża 1) [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Szorstko ść podło ża [mm] 1) 
Wyniki zawiera załącznik nr …….. 
wartość średnia …………       wartość minimalna …………. 
[  ] w normie   [  ] poza normą 

Równo ść podło ża 1) [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Wilgotno ść podło ża1) [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Data i godzina zako ńczenia prac 
przygotowania podło ża 

Data Godzina 

Inne ( w zależności od rodzaju metody 
zabezpieczenia powierzchniowego) 

 

Uwagi   

Jako ść przygotowanego podło ża 1) [  ] spełnia wymagania 
[  ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy) 

 
1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 
……………………….. 

 
……………………….. 

 
……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 
 

PROTOKÓŁ POMIARÓW  
WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 1) 

 
Obiekt:  ....................................................................................................................................................  

Element:  ..................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...........................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................................  

 

Nr działki 
[m2] 

Data i 
godzina 

Silne 
promieni
owanie 

słoneczn
e 

Zachmu-
rzenie 

Opad 
atmosfery

czny 

Wilgotność 
względna 

[%] 

Temp. 
Powietrza 

[°C] 

Temp. 
Podłoża 

[°C] 

Temp. 
Punktu rosy 

[°C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
załącznik 
nr 2)…… 

        

1 
załącznik 
nr 2)….. 

        

1 
załącznik 
nr 2) ….. 

        

         

         

Uwaga: Pomiary warunków klimatycznych należy przeprowadzać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody 

 
1) należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 
……………………….. 

 
……………………….. 

 
……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 
 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI  
ZAGRUNTOWANEGO PODŁOŻA BETONOWEGO 

  
 

Obiekt:  ....................................................................................................................................................  

Element:  ..................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...........................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................................  

 
Nazwa materiału  

Producent  

Wygl ąd zewn ętrzny 1)  

-barwa    

-powierzchnia matowa   [  ] tak [  ] nie  

Brudzenie skóry przy dotyku 1)   [  ] tak [  ] nie  

Inne np. przebarwienia, szkliste strefy 1)   [  ] tak [  ] nie  

Jako ść zagruntowanego podło ża 1): [  ] spełnia wymagania 
[  ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy) 
 

1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 
……………………….. 

 
……………………….. 

 
……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 
 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI  
WYKONANIA IZOLACJI ARKUSZOWYCH 

 
 

Obiekt:  ....................................................................................................................................................  

Element:  ..................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...........................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................................  

 
Nazwa materiału  

Producent  

Przyczepno ść 1) 
-metodą pull-off [MPa] 

wyniki wg załącznika nr ….. 
wartość średnia …..  wartość minimalna ….. 

[  ] przy temp. 8 °C [  ] przy temp. 22 °C 
[  ] spełnia wymagania [  ] nie spełnia wymagań 

-metodą odrywania paska [  ] spełnia wymagania [  ] nie spełnia wymagań 

Wygl ąd zewn ętrzny 1):  

-barwa [  ] jednolita [  ] niejednolita 

-niedoklejenia [  ] tak [  ] nie 

-pęcherze [  ] tak [  ] nie 

-pęknięcia [  ] tak [  ] nie 

-fałdy [  ] tak [  ] nie 

-inne [  ] tak [  ] nie 

Szeroko ść zakładów wynosi 1):  

-poprzeczny (równoległe do długości arkusza) 8cm [  ] tak [  ] nie 

-podłużny (równolegle do szerokości arkusza) 15 cm [  ] tak [  ] nie 

Pomiar szeroko ści wypływu z zakładu 2) [  ] spełnia wymagania [  ] nie spełnia wymagań 

Jako ść nałożonej powłoki 1): [  ] spełnia wymagania 
[  ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy) 

 
1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 
……………………….. 

 
……………………….. 

 
……………………….. 
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M-18.02.01  TAŚMY DYLATACYJNE I WYPEŁNIENIE MAS Ą  

   USZCZELNIAJĄCĄ 

 
1. wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem szczelin dylatacyjnych w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostarczeniem na 
budowę materiałów i wykonaniem wypełnienia szczeliny dylatacyjnej materiałem trwale plastycznym z wkładką 
gumową  lub bez wkładki i zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.  
Lokalizacja i szczegóły wypełnienia zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Szczelina dylatacyjna - przerwa mi ędzy oddzielnymi cz ęściami obiektu mostowego, w której, lub nad 
któr ą umieszcza si ę wypełnienie materiałem trwale plastycznym z wkładk ą gumow ą lub bez wkładki, w 
zależności od tego co przewiduje Dokumentacja Projektowa.  

Pozostałe określenia są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i OST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z projektem 
technicznym, specyfikacją techniczną, kartami technicznymi producenta materiałów oraz zaleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy opis proponowanego materiału 
uszczelniającego wraz z certyfikatami producenta potwierdzającymi właściwości takiego materiału.  
Wszystkie wkładki wypełniające i materiały uszczelniające powinny mieć Aprobaty Techniczne IBDiM.  

2.2. Materiał wypełniaj ący i zamykaj ący 

Do wypełnienia przestrzeni przerwy dylatacyjnej i zabezpieczenia przerw roboczych stosować należy  taśmy 
elastyczne uszczelniające wewnętrzne i zewnętrzne. 

Do zamknięcia przestrzeni przerwy dylatacyjnej stosować należy wkładki antyadhezyjne, np. wkładki neoprenowe.  

2.3. Materiał klej ąco-uszczelniaj ący 

Materiał powinien być trwały i elastyczny i nie może wchodzić w reakcje z materiałem wypełniającym.  
Wybór konkretnego materiału, uszczelniającego przerwę dylatacyjną, dokonany będzie przez Inżyniera spośród 
przedstawionych przez Wykonawcę materiałów spełniających wymagania podane w projekcie, po konsultacji z 
Projektantem. Zastosowany materiał klejąco-uszczelniajacy musi posiadać Aprobatę techniczną IBDiM. Dostarczona 
taśma musi być zaopatrzona przez Producenta w atest potwierdzający cechy materiałów. 
 
Materiał uszczelniający powinien charakteryzować się: 
– bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i szczelnością, 
– wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, 
– wysoką odpornością na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, ścieków domowych, rozcieńczonych 

kwasów i zasad, kwasów organicznych, domowych i przemysłowych środków czyszczących, mazutu, olejów 
silnikowych, benzyny). 

 
Jako materiał klejąco-uszczelniajacy stosować można jednoskładnikowy kit poliuretanowy lub silikonową masę 
zalewową, sieciujące pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci elastycznej 
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gumy. Materiał uszczelniający powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz 
paliw i smarów. Materiał powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym 
ujemnych do –30°C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu 
odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu. 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty mogą być wykonane ręcznie przy pomocy sprzętu i urządzeń pomocniczych, zgodnie z kartami 
technologicznymi stosowanych materiałów i w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z montażem zestawu należy do Wykonawcy.  
W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania 
wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport i przechowywanie materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Należy je przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowanie przed 
uszkodzeniem. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót przed wbudowaniem powinny być składowane zgodnie z 
zaleceniami instrukcji producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-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 związane z wykonaniem uszczelnienia dylatacji konstrukcji monolitycznej 
z wykorzystaniem taśmy dylatacyjnej i przekładki określonego rodzaju. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Monta ż taśmy dylatacyjnej w przerwie roboczej 

Taśmę dylatacyjną montować w deskowaniu przed betonowaniem konstrukcji w sposób zalecany przez Producenta taśm. W 
przerwie roboczej montować można zewnętrzne lub/i wewnętrzne taśmy dylatacyjne. Szczegóły wykonania przerwy 
roboczej według Dokumentacji Projektowej. Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta taśm. 

Opis metody wykonania powinien zawierać opis materiałów, sprzętu i technologii proponowanej przez Wykonawcę, 
oraz zalecenia producenta materiałów dylatacyjnych. 
Wymiary wykonanej szczeliny powinny być zgodne z Dokumentacją.  

Powierzchnię szczeliny należy dokładnie oczyścić a następnie odtłuścić i zagruntować, zgodnie z instrukcją producenta 
materiału uszczelniającego/wypełniającego. 

5.2.2. Wykonanie dylatacji betonu 

Dylatację betonu (np. gzyms, kapy chodnikowe) wykonać poprzez nacięcie betonu i wypełnienie materiałem trwale 
plastycznym. Lokalizacja dylatacji oraz zakres robót wg Dokumentacji Projektowej. Jeśli Dokumentacja Projektowa 
nie podaje odległości, to zachować między dylatacjami odstęp nie większy niż 5÷6 m. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Zakres kontroli robót 

Szczególnej kontroli wymagają takie zanikające roboty jak:  
- nacięcie betonu, 
- montaż taśm dylatacyjnych, 
- ułożenie (wciśnięcie) wkładki gumowej w szczelinę dylatacyjną,  
- wykonanie zabezpieczenia materiałem trwale plastycznym. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m [metr] długości  wypełnienia oraz uszczelnienia dylatacyjnego przy spełnieniu wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót 
związanych z montażem zestawu, a także spełnienia wymagań określonych w projekcie technicznym i SST.  

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m szczeliny dylatacyjnej uwzględnia: 
−  koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
−  prace pomiarowe i przygotowawcze podłoża, 
−  nacięcie betonu i oczyszczenie szczeliny; 
−  montaż taśm dylatacyjnych, 
−  wypełnienie szczeliny wkładką gumową, 
−  wykonanie uszczelnienia materiałem trwaleplastycznym, 
−  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
−  oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Instrukcje montażu wydane przez producenta materiałów. 
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M-19.01.04       BALUSTRADY NA  OBIEKTACH  MOSTOWYC H 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, związanych z montażem balustrad mostowych w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
balustrady stalowo-żeliwnej z poprzeczkami typu retro montowanej nad obiektami inżynierskimi. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Konstrukcja balustrady  

Przedmiotem niniejszej SST jest balustrada stalowo-żeliwna z dwoma poprzeczkami typu retro. 
Wysokość bariery dostosować do wymagań Dokumentacji Projektowej. 
Wszystkie materiały użyte do budowy bariery powinny być zamówione u producenta zapewniającego wysoką jakość 
wykonania. Słupki balustrady muszą być dostosowane do kotwienia w betonie. 
Przęsła i słupki powinny być fabrycznie pomalowane farbami proszkowymi na kolor grafitowy warstwą o grubości 
minimalnej 110μm.  
Ewentualne ubytki powłoki i uszkodzenia podczas montażu, nie dyskwalifikujące elementów, należy naprawić 
farbami wysokocynkowymi z dużą zawartością części stałych. Elementy połączeniowe (śruby, płaskowniki) 
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. 

2.3. Materiały do monta żu balustrady 

Słupki balustrady będą mocowane za pomocą kotew stalowych wklejanych. 
Elementy zakotwień powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.   
 
a) kotwy systemowe  ∅ 12 mm z nakrętką i podkładką, 
b) zaprawa kotwiąca - zaprawa lub materiał pochodzenia żywicznego, 
c) ewentualnie materiał uszczelniający  - zalewka z zaprawy niskoskurczowej np. o właściwościach wg  tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dotyczące zaprawy   

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na zginanie po            
28 dniach 

MPa ≥ 9 PN-B-04500:1985 

2 Wytrzymałość na ściskanie po            
28 dniach 

MPa ≥ 45 PN-B-04500:1985 

3 Wytrzymałość na odrywanie od   Procedura badawcza 
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podłoża 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 

IBDiM nr PB-TM-X3 

4 Skurcz po okresie twardnienia           
90 dni 

‰ ≤ 1,0 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-31/97 

5 Pęcznienie po okresie twardnienia           
90 dni 

‰ ≤ 0,3 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-31/97 

6 Mrozoodporność badana w 2% 
roztworze soli (NaCl) po 150 cyklach 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 

 
 

% 
% 
% 

 
 

≤ 5 
≤ 20 
≤ 20 

Procedura badawcza 
IBDiM nr SO-3 

7 Wytrzymałość na odrywanie od 
podłoża po badaniu mrozo-odporność 

 
MPa 

 
≥ 1,5 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-X3 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Balustrady należy montować ręcznie. Do przygotowania zaprawy niskoskurczowej należy stosować mieszadło 
wolnoobrotowe. Do wiercenia otworów stosować sprzęt zgodny z SST M-20.10.01. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport segmentów balustrady 

Transport segmentów balustrady może się odbywać dowolnymi środkami transportu z zachowaniem ogólnych 
warunków bezpiecznego transportu stalowych elementów konstrukcyjnych. Elementy nie powinny wystawać poza 
gabaryt środka transportu. W czasie transportu należy zwracać uwagę, aby nie została uszkodzona powłoka 
antykorozyjna.  W trakcie transportu elementy te powinny być zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podkładkami 
przed obtarciami. 
Elementy balustrad powinny być magazynowane i przechowywane w miejscach i warunkach, w których nie będą 
narażone na uszkodzenia lub intensywne oddziaływania korozyjne.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacja Projektową i SST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− roboty przygotowawcze, 
− montaż balustrady (wiercenie otworów, ustawienie balustrady, wklejenie kotew),   
− ewentualne uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
− roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazań Inżyniera: 
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Monta ż balustrady za pomoc ą kotew wklejanych 

Kolejność montażu jest następująca: 
1) w betonie należy wywiercić otwory zgodnie z lokalizacją słupków podaną w Dokumentacji Projektowej, 
2) należy ustawić słupki i wyregulować je wysokościowo, ewentualnie stosując kliny wyrównawcze, 
3) blachy podstawy montować na kotwy systemowe wklejane w podłoże betonowe, 
4) zamontować poprzeczki. 

 
Otwory w betonie oraz montaż kotew  należy wykonać wg SST M-20.10.01. 
Ewentualne ubytki w zabezpieczeniu antykorozyjnym balustrad uzupełnić przy użyciu farb wysokocynkowymi z dużą 
zawartością części stałych. 
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5.5. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

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 specyfikacji, 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 
lub przez Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne elementów balustrady (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów balustrady 
należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych 
elementów oraz kompletności balustrady). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Kontrola materiałów 

Materiały należy sprawdzać na podstawie atestów producenta, potwierdzających ich zgodność z wymaganiami SST. 

6.4. Kontrola monta żu balustrady 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, dopuszczalne odchyłki montażu balustrad wynoszą: 
– odchylenie słupka od pionu ± 0,5% , 
– odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 0,5 cm, 
– odchyłka od prostoliniowości wykonanej balustrady 0,5%. 
Należy skontrolować styk słupka z powierzchnią betonu podłoża - powinien być szczelny, a zaprawa niskoskurczowa 
tak uformowana, aby odpływ wody był na zewnątrz.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m [metr] balustrady stalowo-żeliwnej o określonych parametrach zabezpieczonej 
antykorozyjnie spełniającej wymagania Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymaganiami SST. 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 i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlega zamontowanie kotew. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz 
niniejszej SST.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
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− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji;  
− rysunki warsztatowe balustrady z podziałem na elementy montażowe i opisem zabezpieczenia 

antykorozyjnego, 
− wytworzenie  zabezpieczonych antykorozyjne balustrad wraz z elementami mocującymi; 
− nawiercenie otworów; 
− wklejenie kotew; 
− montaż balustrad zgodny z geometrią obiektu; 
− uzupełnienie powłok antykorozyjnych; 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST oraz zgodnych z zaleceniami Inżyniera, 
− oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  2. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania 

  3. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

  4. PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
  5. PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
  6. ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i   podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 7: 
Możliwe do stosowania w warunkach terenowych analityczne metody 
oznaczania olejów i smarów 

  7. 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) 

  8. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
  9. PN-B-06712:1986   Kruszywa mineralne do betonu 
10. ISO 527-2:1993 Plastics – Determination of tensile properties – Part 2: Test conditions for 

moulding and extrusion plastics (Tworzywa sztuczne. Określenie własności 
wytrzymałościowych przy rozciąganiu. Część 2: Warunki przeprowadzania 
badań prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych) 

11. DIN 53505 Prüfung von Kautschuk und Elastomerem – Härteprüfung nach Shore A und 
Shore D (Badania gumy i elastomerów. Badanie twardości metodą Shore A I 
D) 

12. 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 

13. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
14. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
15. PN-ISO 15184:2001 Faby i lakiery. Sprawdzenie twardości metodą ołówkową 
16. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
17. PN-EN 13880-2:2004 (U) Zalewy szczelin na gorąco. Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji 

stożka w temperaturze 25°C 
18. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia. Metoda 

pierścień i kula 

10.2. Inne dokumenty 

19. PB/TN-2/3, 2005 Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporność na zamrażanie 
20. PB/TN-2/4, 2005 Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydłużenie 
21. PB/TN-2/5, 2005 Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania 
22. Katalog detali mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002/2004 
23. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 
24. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 
25. Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 
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M-20.01.03  DRENAŻ Z RUR W OBSYPCE  
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem drenażu z rur za przyczółkami  i murami oporowymi w związku z realizacją 
zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
drenażu z rur składającego się z rury drenarskiej w otulinie filtracyjnej oraz rur odprowadzających wodę poza 
konstrukcję inżynierską.  Elementem drenażu jest podłoże dla drenu wykonane z prefabrykowanych elementów do 
budowy ścieku gr. 15 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. Dla wszystkich 
zastosowanych materiałów Wykonawca przedstawi Polską Normę lub  aktualną aprobatę techniczną wydaną przez 
IBDiM. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez zastosowane 
materiały wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań. 
Jeżeli ST i dokumentacja projektowa nie podają inaczej, można stosować materiały spełniające wymagania podane 
poniżej. 

2.2. Grys na obsypk ę 

Grys bazaltowy lub granitowy o uziarnieniu od 8 do 16 mm. 

2.3. Geowłóknina 

Geowłóknina separacyjna o masie ≥ 200g/m2. 

2.4. Rury odprowadzaj ęce oraz rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (PCV) 

Do wykonania drenu stosować rury drenarskie w otulinie. 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221, 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. 
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek 
drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. 25°C, a powyżej 25°C do wysokości 2 
zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PCW) należy chronić przed działaniem sił 
mechanicznych w temperaturze poniżej 0°C, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę 
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(typu O, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej -10°C. 
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane 
z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny 
odpowiadać BN-84/6366-10. 
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°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. 
Wylot rury zabezpieczyć kratką stalową ocynkowaną ogniowo w celu ochrony przed wejściem zwierząt do wnętrza 
rury. 

2.5. Rury osłonowe stalowe i materiały uszczelniaj ące 

Jako rury osłonowe należy stosować rury stalowe (jako tuleje przejścia przez konstrukcję żelbetową) wykonane ze 
stali R35, bez szwu, walcowane na gorąco, wg PN-80/H-74219 lub wg innej Polskiej Normy lub aprobaty technicznej, 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

2.6. Ściek z elementów prefabrykowanych  

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania podbudowy drenażu powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1340. Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania 
ścieku, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”.  
 
Wymagania dla prefabrykatów betonowych zgodnie z normą PN-EN 1340: 
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie – klasa 3 (oznaczenie D), 
- odporność na ścieralnie - klasa 4 (oznaczenie I), 
- nasiąkliwość do 4% - klasa 2 (oznaczenie B), 
- wytrzymałość na ściskanie betonu określona na odwiertach pobranych z elementu - nie mniejsza niż 30 MPa 
(zgodnie z PN-EN 206-1). 
 
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. 

2.7. Podsypka cementowo-piaskowa i zaprawa cementowo -piaskowa 

- cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  
- piasek - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. 

Podsypkę należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia szczelin między prefabrykatami wykonana powinna być w proporcji 
1:2. 
Na podsypkę cementowo-piaskową i do wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową należy stosować piasek o 
zawartości pyłów maksymalnie 5 % (kategoria 2). 

2.8. Beton 

Stosować beton B15 (C12/15) spełniający wymagania SST M-13.02.02. 

2.9. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 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”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do oczyszczenia podłoża można stosować sprężarkę śrubową z filtrem olejowym lub odkurzacz przemysłowy. 

Roboty przy wykonywaniu drenażu i ścieku można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z 
zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. ułożenie ławy z prefabrykatów, 
3. ułożenie rury drenarskiej w obsypce, 
4. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 

Ustawienie prefabrykatów powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej.  
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów należy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 
zmyć wodą. 

5.5. Wykonanie drena żu z rur 

Woda zgromadzona w zasypce będzie odprowadzana rurami drenarskimi PCV w otulinie otoczonymi grysem gr. 
20cm w geowłókninie. Dren układany na prefabrykatach ścieku i na podbudowie betonowej z betonu B15 (C12/15) 
zapewniającej spadek podłużny drenu min. 3%. 
Lokalizacja, wymiary i spadki drenów zgodnie z rysunkami w Dokumentacji Projektowej. 

5.6. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do   warunków budowy obiektu i roboty porządkujące. 

5.7. Dopuszczalne tolerancje 

− 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; 

− odchylenie grubości warstw zasypek filtracyjnych 5 cm a jednocześnie ± 25% zaprojektowanej grubości 
warstwy; 

− odchylenia odległości osi ułożonej rury pełnej od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać ± 5 cm; 

− odchylenie spadku ułożonej rury pełnej od przewidywanego w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
przekraczać: 

− przy zmniejszeniu spadku - 5% projektowanego spadku 
− przy zwiększeniu spadku + 10% projektowanego spadku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

b) przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów, 
c) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 

pkcie 2 lub przez Inżyniera. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
 

6.3. Badania w trakcie robót 

Badania w trakcie robót obejmują: 
– kontrolę materiałów, 
– kontrolę wykonania drenażu z rur. 
 
Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, wybierając w sposób losowy 6% 
zwojów, wg wskazań Inżyniera, z którym należy pobrać odcinki próbek do badań. Sprawdzenie wykonania szczelin 
wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu odcinka rurki o długości 1 m. 
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 26 kg z wysokości 0,5 m. 
 
Kontrola prefabrykatów ścieku polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych z wymaganiami podanymi w punkcie 2 
niniejszej SST. 

6.4. Sprawdzenie wykonania ścieku i drena żu 

Kontroli podlega zgodność wykonania ścieku i drenażu w zakresie pochyleń podłużnych oraz lokalizacji osi podłużnej 
wg punktu 5.7 oraz dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m [metr]  długości drenażu z rury na ścieku prefabrykowanym lub rury osłonowej wykonane 
wg zasad określonych w niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– ułożenie prefabrykatu pod dren, 
– ułożenie systemu drenarskiego w otulinie, 
– wyprowadzenie drenażu poza konstrukcję na skarpę. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.   

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa m dla renażu uwzględnia:  
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp. ;  
− przygotowanie podłoża pod ściek, 
− ułożenie ścieku prefabrykowanego w spadku, 
− wypełnienie szczelin pomiędzy prefabrykatami, 
− wykonanie drenażu z rur w otulinie i obsypce, 
− wyprowadzenie drenażu na skarpę, 
− zabezpieczenie wnętrza rury kratką stalową, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 
− uporządkowanie terenu robót. 

 
Cena jednostkowa m dla rury osłonowej uwzględnia:  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp. ;  
− montaż rury, 
− uszczelnienie rury na końcach, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 
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− uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 
PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolności przepływu wody w 

płaszczyźnie wyrobu 
PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR) 
PN EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne 

przebicie (metoda spadającego stożka) 
PN-EN 11058:2000 Geoteksylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w kierunku 

prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wielkości porów 
PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie 
PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

(zmiana Az1) 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (zmiana A1) 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-C-89221: 2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PCV-U) (zmiana Az1) 
BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego 
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody badań wytrzymałościowych 
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 197-1  Cement . Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2 Cement . Część 2. Ocena zgodności 
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 
PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

(archiwalna) 
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. (archiwalna) 
PN-EN 13043:2004   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  
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. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
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M-20.01.04  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z rozbiórką poszczególnych elementów obiektów inżynierskich w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów 
obiektu takich jak: elementy wyposażenia obiektu, izolacje, elementy konstrukcyjne: stalowe, betonowe, 
nawierzchnie, itp. 
Przed przystąpieniem do rozbiórek należy wykonać inwentaryzację ew. urządzeń przebiegających przez obiekt i 
zlokalizowanych w pobliżu miejsc rozbiórek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST D-M- 
00.00.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia robót rozbiórkowych, za ich zakres zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz z zaleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Rozbiórce podlegają elementy obiektu określone w Dokumentacji Projektowej  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do prac rozbiórkowych należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. Wykonawca, na żądanie 
Inżyniera, jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie 
powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera.  
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie organizacji robót i 
zaakceptowany przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Transport gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki powinien odbywać się zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta środków transportowych.  
Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania należy odwieźć na plac składowy Bazy Materiałowej 
Zamawiającego w m. Głubczyce.  
Materiały z rozbiórki, które nie są przewidziane do ponownego wykorzystania podlegają odwozowi do miejsca 
składowania. Wybór miejsca składowania należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsce składowania musi 
zaakceptować Inżynier. 
Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie przystosowanie placu składowego pod zdemontowane elementy 
stalowe rozebranego obiektu. Wymaga się, aby plac składowy, w miejscu planowanego złożenia konstrukcji, był 
utwardzony.  
Elementy konstrukcyjne nie mogą bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy je układać na 
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podkładkach drewnianych (np. na podkładach kolejowych) zamocowanych w podłożu.  
W celu odpowiedniego rozpoznania miejsca złożenia konstrukcji, pozwalającego na określenie zakresu robót 
przygotowawczych, zaleca się, po uprzednim umówieniu z Kierownikiem Bazy Materiałowej Zamawiającego w m. 
Głubczyce, przeprowadzenia wizji lokalnej na placu składowym Bazy Materiałowej.  
 
Sposób układania elementów konstrukcji powinien zapewnić:  
 - ich stateczność i nieodkształcalność, 
 - dobre przewietrzanie elementów konstrukcyjnych, 
 - zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu,  zanieczyszczeń itp.  
Elementy stalowe powinny być tak ułożone, aby był zapewniony do nich swobodny dostęp.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem wymagań podanych przez  Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w piśmie z dnia 16.09.2016 znak ZN.5183.421.2016.DC. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze zadaszeń, 
podestów roboczych dostosowane do lokalnych potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym 
zakresie projektu technologii i organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inżyniera. Wykonawca ma 
obowiązek zagospodarować odpady zgodnie z postanowieniami odpowiednich, aktualnych Ustaw traktujących o ich 
utylizacji i składowaniu.  
Prace rozbiórkowe elementów żelbetowych powinny być prowadzone pod stałym nadzorem zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wykonawca powinien pamiętać aby cechować miejsca i głębokości rozkuć.  
Konstrukcje z żelbetu należy rozbierać metodami mechanicznymi - młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi.  
Należy pamiętać, że nie wolno wycinać żadnych prętów zbrojeniowych, odkrytych w wyniku usunięcia betonu.  
Elementy stalowe należy złożyć w jednym miejscu, a następnie odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
Wszelkie materiały rozbiórkowe należy w sposób uporządkowany składać w regularnych pryzmach na dojazdach do 
obiektu w miejscach do tego przygotowanych i zabezpieczonych, i w miarę możliwości regularnie wywozić w miejsca 
wskazane przez Inżyniera.  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed zanieczyszczeniem w 
wyniku prowadzenia robót. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren.  
Zakres rozbiórki poszczególnych elementów konstrukcji został sprecyzowany w Dokumentacji Projektowej i taki też 
powinien pozostać, chyba że, w trakcie robót Inżynier zadecyduje inaczej.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać w sposób uporządkowany i zorganizowany.  
Przy ewentualnym zniszczeniu elementów nie podlegających rozbiórce, Wykonawca musi naprawić zniszczenia na 
własny koszt.  
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych ustrojów niosących należy stosować rusztowania zabezpieczające przed 
spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne położone pod rozbieranym obiektem i podesty robocze.  
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych w pobliżu innych obiektów należy przestrzegać następujących zasad:  
- prace rozbiórkowe powinny być prowadzone sposobem wyburzenia lekkimi młotami pneumatycznymi lub 
elektrycznymi, cięcie piłami diamentowymi względnie, gdy zezwalają na to warunki lokalne, sposobem 
hydrodynamicznym, bez stosowania robót strzałowych,  
- elementy stalowe zdjąć w całości lub podzielić na segmenty. 

5.3. Wymagania uzupełniaj ące  

Urządzenia obce zabezpieczyć tymczasowo wg technologii Wykonawcy. 
Poręcze oraz balustrady stalowe po usunięciu (rozkręceniu) nakrętek kotew mocujących podstawy słupków lub 
wykuciu zakotwień słupków (w przypadku zabetonowania kotew) należy ciąć szlifierką na odcinki długości 
uzgodnionej z Zamawiającym (dł. 4-6 m).  
Rozbiórkę elementów kamiennych oraz umocnień stożków i skarp, należy prowadzić ręcznie przy pomocy narzędzi 
brukarskich. Materiał należy posegregować zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Rozbiórkę elementów prefabrykowanych wykonać w całości. W przypadku, gdy Inżynier zdecyduje o braku 
przydatności prefakrykatów Zamawiającemu, elementy te należy pociąć na placu budowy i transportować w 
częściach. 
Wszystkie materiały pozyskiwane z rozbiórki i przewidziane do odzysku (czyli elementy stalowe rozbieranych 
ustrojów nośnych, krawężniki, balustrady, elementy odwodnienia, elementy kamienne i betonowe umocnień, 
kolektory odwodnieniowe) oraz inne nie wymienione – nadające się do ponownego wykorzystania, powinny być 
sukcesywnie zabierane, segregowane i składane na placu budowy, w miejscu które umożliwi ich odpowiednie 
oczyszczenie (z pozostałości np. betonu) wodą pod wysokim ciśnieniem (powyżej 250 atm).  
Posegregowane, popakowane w odpowiednio dobrane gabarytowo skrzynie drewniane (dotyczy drobnych 
elementów, łączników barier mostowych i drogowych) materiały przewidziane do odzysku, należy załadować na 
środki transportowe i odwieźć w miejsce złożenia tj. na plac składowy Bazy Materiałowej w m. Głubczyce. Tam 
należy je rozładować, ułożyć w regularnych pryzmach i przekazać protokolarnie Kierownikowi Obwodu.  
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Przekazanie Zamawiającemu materiałów przewidzianych do odzysku (elementy stalowe, destrukt) wymaga od 
Wykonawcy sporządzenia odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorowego. 
Sposób rozbiórki poszczególnych elementów powinien zostać opisany w projekcie organizacyjno-technologicznym 
rozbiórki opracowywanym przez Wykonawcę robót przed ich rozpoczęciem.  
W przypadku rezygnacji Zamawiającego z elementów przeznaczonych do wywozu na jego składowisko (plac 
składowy Bazy Materiałowej w m. Głubczyce), do Wykonawcy robót należy załatwienie wszystkich spraw formalnych 
związanych ze sprzedażą lub utylizacją materiału rozbiórkowego. Środki pieniężne ze sprzedaży takiego materiału 
(złomu, destruktu) należą do Zamawiającego.  

5.4. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Za bezpieczeństwo robót na rozbieranym obiekcie, w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.  
Na okres robót rozbiórkowych obiekt powinien być odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie groziło robotnikom, ani 
osobom postronnym, żadne niebezpieczeństwo.  
Powinny być wykonane specjalne pomosty zabezpieczające i ułatwiające rozbiórkę poszczególnych elementów 
obiektu.  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed zanieczyszczeniem w 
wyniku prowadzenia robót.  
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby roboty te nie 
zagrażały bezpieczeństwu ruchu na drodze.  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:  
- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),  
- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,  
- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót obejmuje zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i ustaleniami 
Specyfikacji.  
Sprawdzeniu podlega również zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem 
technologii i organizacji robót, rusztowania, zadaszenia i podesty robocze, zgodność zakresu robót rozbiórkowych z 
Dokumentacją Projektową, prawidłowość odsłonięcia, oczyszczenia i prostowania prętów zbrojeniowych wystających 
z elementów nie rozbieranych (kontrola wizualna).  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót rozbiórkowych jest: 
− m3 [metr sześcienny] dla elementów: żelbetowych, betonowych, ceglanych lub kamiennych, 
− m [metr] dla przepustu rurowego określonej średnicy,  
− kg [kilogram] dla balustrad stalowych. 

Jednostka obmiaru obejmuje rozbiórkę poszczególnych elementów wraz z załadunkiem i transportem materiałów 
rozbiórkowych oraz opłatą za składowanie (dla materiałów nie przewożonych na Bazę Materiałową Zamawiającego). 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Jeżeli wszystkie prace były wykonane według punktu 5 roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST.  

8.2. Zasady odbioru robót  

Roboty objęte niniejszą SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez Inżyniera:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi ostatecznemu.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań należy sporządzić 
protokoły odbioru robót.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Podstawa płatno ści 

Płatność za  jednostkę obmiarową poszczególnych asortymentów robót według punktu 7 należy przyjmować  
zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 
 
Cena rozebrania m3 obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie miejsc rozbiórek, 
− wykonanie elementów zabezpieczających przyległy teren oraz rusztowań, 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
− zabezpieczenie urządzeń obcych na czas robót, 
− rozbiórkę i likwidację nieczynnych urządzeń obcych, 
− podział konstrukcji na segmenty i elementy transportowe, 
− rozebranie i ewentualne skucie (rozkruszenie) elementów żelbetowych, betonowych lub ceglanych, 
− ręczne rozebranie elementów kamiennych, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych,  
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,  
− uporządkowanie terenu. 

 
Cena rozebrania m przepustu obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie miejsc rozbiórek, 
− wykonanie elementów zabezpieczających przyległy teren oraz rusztowań, 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
− zabezpieczenie urządzeń obcych na czas robót, 
− rozbiórkę i likwidację nieczynnych urządzeń obcych, 
− rozebranie i ewentualne skucie (rozkruszenie) elementów żelbetowych, betonowych, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych,  
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,  
− uporządkowanie terenu. 

 
Cena rozebrania kg balustrad stalowych obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wyznaczenie miejsc rozbiórek, 
− wykonanie elementów zabezpieczających przyległy teren oraz rusztowań, 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
− demontaż balustrady, 
− podział balustrady na segmenty, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,  
− wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 
− uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochrony środowiska 
odpowiada Wykonawca.  
Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienie tych przepisów.  
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M-20.01.10    POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powierzchniowych zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonu w związku z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
powłok antykorozyjnych na odsłoniętych powierzchniach betonowych obiektów inżynierskich.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ochrona powierzchniowa betonu - zwi ększenie odporno ści konstrukcji betonowej na działanie 
środowisk agresywnych, przez odci ęcie lub ograniczenie dost ępu środowiska agresywnego do 
powierzchni konstrukcji. 

1.4.2. Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dost ępny fragment powierzchni konstrukcji słu żący za 
wzorzec do ustalenia minimalnego, mo żliwego do przyj ęcia poziomu wykonania prac 
powierzchniowego zabezpieczenia, sprawdzenia czy po dane przez producenta lub Wykonawc ę dane 
są prawidłowe i zgodne z wymaganiami oraz umo żliwienia oceny wła ściwo ści prawidłowo 
wykonanego zabezpieczenia w dowolnym czasie po zako ńczeniu prac. 

1.4.3. Temperatura punktu rosy - temperatura, w któ rej na powierzchni elementu pojawiaj ą się kropelki 
wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w pow ietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepła 
przez podło że lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrz a na chłodniejsze podło że. 

1.4.4. PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie poli merowym. 

1.4.5. PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoi wie polimerowo-cementowym. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do 
wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności 
lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną IBDiM lub 
europejską aprobatą techniczną. 

Przy doborze materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego należy brać pod uwagę określenie materiałów w 
Dokumentacji Projektowej (pkt 2.2) i można kierować podanymi  wymaganiami i kryteriami stosowania materiałów 
podanymi w pktach 2.3 i 2.4.  

Określenie materiałów  w Dokumentacji Projektowej  

Wybór materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinien nastąpić na podstawie projektu roboczego 
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz SST.     
Projekt roboczy oraz SST powinny zawierać co najmniej: 
– podział konstrukcji na elementy o różnym oddziaływaniu czynników korozyjnych, uwzględniający charakter pracy 

poszczególnych elementów, możliwości ich zarysowania, obciążenia zewnętrzne, oddziaływania mechaniczne, 
wpływy zmian temperatury i wilgotności powietrza, warunki odwodnienia i wysychania, wymagające wykonania 
różnych powłok zabezpieczających, z podaniem powierzchni wymagającej zabezpieczenia poszczególnym 
rodzajem powłoki, 



  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

 443

– określenie agresywności środowiska, w jakim będą eksploatowane poszczególne elementy konstrukcji mostowej 
wg PN-B-03264:2001, 

– określenie wymaganych parametrów technicznych zabezpieczenia powierzchniowego, 
– wariantowy dobór odpowiednich materiałów na poszczególne elementy systemu zabezpieczającego, ilość i 

grubość warstw, w aspekcie możliwości spełnienia określonych wcześniej warunków technicznych i 
technologicznych, 

– wymagania dotyczące przygotowania powierzchni pod powłoki, rodzaje i ilości potrzebnych materiałów, 
– sposób aplikacji materiału, 
– kolorystykę powłok. 

Ogólne wymagania dla wykonanych powłok lub wypraw 

Wykonana powłoka lub wyprawa powinna: 

– redukować nasiąkliwość powierzchniową betonu: wskaźnik ograniczenia chłonności wody wg Procedury IBDiM 
PB-TM-X5 powinien ≥ 30%, 

– redukować wchłanianie substancji szkodliwych, 
– zwiększać odporność na mróz i mgłę solną: powłoka lub wyprawa  po badaniu mrozoodporności (F150) wg 

Procedury IBDiM PO-2 nie powinna wykazywać zmian ani uszkodzeń (brak rys, pęcherzy, pęknięć, złuszczeń czy 
odspojenia), 

– hamować dyfuzję CO2 (zabezpieczać otulinę zbrojenia przed karbonatyzacją): opór dyfuzyjny dla CO2 badany wg 
procedury ITB LO-4 powinien  ≥ 50 m (badania nie wymaga się dla powierzchni zabezpieczanych preparatami 
hydrofobowymi i impregnatami wypełniającymi pory), 

– nie hamować dyfuzji pary wodnej („oddychanie betonu”): opór dyfuzji dla pary wodnej wg Procedury ITB LO-4 
powinien ≤ 4 m. Dopuszcza się stosowanie ochrony powierzchniowej wykonanej za pomocą powłok, bądź 
wypraw z podwyższoną zdolnością  pokrywania zarysowań stanowiących opór dla dyfuzji pary wodnej, pod 
warunkiem zapewnienia możliwości odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w szczególności poprzez 
niewykonanie powłoki ze wszystkich stron elementu. 

Nie dopuszcza się zastosowania ochrony powierzchniowej, która: 

– zamyka rysy na powierzchniach elementów znajdujących się od spodu konstrukcji; w szczególności powłok 
ochronnych lub wypraw z możliwością pokrywania zarysowań nie należy stosować jako zabezpieczenie 
powierzchniowe  konstrukcji sprężonych ze względu na brak możliwości kontroli ewentualnych zarysowań, 

– uniemożliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia się zarysowań oraz obserwacji propagacji rys 
istniejących. 

Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu  

1.5.1. Powłoki z minimaln ą zdolno ścią pokrywania zarysowa ń 

Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań są powłokami grubości powyżej 0,3 mm, wykonanymi 
dyspersjami polimerowymi lub grubości ≥1,0 mm, wykonanymi mieszankami cementowymi modyfikowanymi 
polimerami. 

Powłoka powinna: 

– pokrywać rysy o rozwartości do 0,15 mm wg Procedury ITB nr 211, 
– mieć wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3: 
 - wartość średnią   ≥ 1,0 MPa, 
 - wartość minimalną  0,6 MPa, 
– mieć przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:  - wartość 

średnią  ≥ 0,8 MPa. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, powłoki te można stosować na zewnętrzne powierzchnie 
betonowe w strefie rozpyleń mgły solnej i oddziaływania zanieczyszczonego środowiska atmosferycznego, 
zagrożone powierzchniowym zarysowaniem. 

Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 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”. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią i 
kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu 
technologicznego i wykonanych prac.  

W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania powierzchni betonowej, np.: 

– młotki, 
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– szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
– szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 
– aparatura doczyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskownica, sprężarka o wydajności 10 m3/h), 
– odkurzacz, 
– sprężarka śrubowa, 
– sprzęt do ewentualnej naprawy powierzchni - szpachle do nakładania zapraw naprawczych, sprzęt do iniekcji rys. 
 

Do nakładania powłok i wypraw można stosować: 

– naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiału, 
– mieszadło wolnoobrotowe do wymieszania składników w przypadku preparatów kilkuskładnikowych, 
– pędzle, 
– wałki, 
– sprzęt do natrysku pneumatycznego, 
– sprzęt do natrysku hydrodynamicznego, 
– sprzęt tynkarski. 
 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do 
dyspozycji: 

− wilgotnościomierz, 
− termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 

 

Wykonawca powinien tez dysponować sprzętem laboratoryjnym do wykonania badań wytrzymałości podłoża oraz 
jakości powłok (przyczepności, grubości) wg odpowiednich norm przedmiotowych.       

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Transport materiałów   

Materiały do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. 
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji, 
– masę netto, 
– termin przydatności do użycia, 
– informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM, 
– informację o proporcji mieszania, 
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, bhp i 

ochrony środowiska. 
Materiały powinny być przechowywane w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  
Materiały należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Ochrona powierzchniowa betonu powinna być wykonana 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 oraz z projektem roboczym ochrony antykorozyjnej powierzchni betonowych i 
SST. 

Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie podłoża betonowego, 
3. nałożenie powłoki, 
4. roboty wykończeniowe. 
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Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów 
roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót. 

Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 

Jeżeli warunki kontraktu nie przewidują inaczej,  w stosunku do osób kierujących robotami wymagane są: 

− uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie 
budownictwa mostowego, 

− znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz technologii 
stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w 
wykonywaniu prac tego typu, 

Wymagania w stosunku do brygadzistów: znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i 
ochrony powierzchniowej betonu, ukończenia szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac 
tego typu. 

Wymagania w stosunku do robotników: znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony 
betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych dokumentów przez Wykonawcę powinno być zawarte w 
warunkach kontraktu. 

Pole referencyjne 

Przed przystąpieniem do prac zabezpieczających na obiekcie Wykonawca, w obecności przedstawiciela Inżyniera 
przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowej. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu: 

− określenie wszystkich parametrów ochrony powierzchniowej betonu, 
− ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii, 
− ocenę efektów wykonania robót. 
Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiałów z grupy zapraw, należy wykonać kontrolę 
wykonywania prac obejmującą sprawdzenie, na min. 3 próbkach, beleczkach 4×4×16 cm, gęstości objętościowej 
oraz wytrzymałości na ściskanie zgodnie z normą PN-B-04500:1985. Uzyskane wyniki powinny spełniać wymagania 
zgodnie z przedmiotowymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.  

Pole referencyjne może stanowić podstawę do oceny, czy wykonane na danym elemencie zabezpieczenie 
powierzchniowe wykazuje założone właściwości, czy jest zgodne z wymaganiami projektowymi i wymaganiami 
producenta materiałów. 

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi w protokole ustaleń (przykład 
protokółu w załączniku materiałami i zgodnie z założoną technologią. Prace rozpoczynają się od przygotowania 
podłoża przez wykonanie poszczególnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie wykonywania pola 
referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolę wykonania robót, a Inżynier badania odbiorcze ochrony 
powierzchniowej betonu. 

Pole referencyjne należy przygotować oddzielnie na każdym elemencie zabezpieczanym określonym rodzajem 
zabezpieczenia powierzchniowego. Liczbę i wielkość powierzchni referencyjnych oraz sposób ich oznaczenia 
powinien określić Inżynier.  

Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie robót, powinny zostać 
zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu (przykład protokołu w załączniku, a wyniki badań 
załączone do dokumentacji budowy. 

Wymagana dokumentacja robót 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują ustaleń technologicznych, których zakres przedstawiony 
został w załączniku. Podczas robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzania dokumentacji wykonawczej według załączonych wzorów (przykłady protokołów w załączniku), w której 
zamieszcza m.in.: 

− dane o obiekcie, 
− informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
− dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
− informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
− wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć jako element dokumentacji budowy. 
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Warunki atmosferyczne 

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być spełnione następujące warunki: 

– jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie 
niższej niż +5°C (dla wyrobów epoksydowych +8°C) i wyższej o min. 3°C od temperatury punktu rosy przy 
wilgotności względnej nie wyższej niż 80%. (Tabelę podającą temperaturę punktu rosy dla podłoża w zależności 
od wilgotności względnej powietrza zamieszczono w załączniku). Nie wolno malować powierzchni konstrukcji 
betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiałów stosowanych w ujemnych temperaturach), 

– niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz 
przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie. 

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża oraz 
temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w kartach technicznych, 
Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 
godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca powinien 
sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w załączniku. 

Przygotowanie podłoża 

1.5.2. Warunki ogólne 

Bez względu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podłoże betonowe wymaga specjalnych przygotowań. 
Właściwe oczyszczenie betonu ma decydujące znaczenie dla trwałości i jakości stosowanych zabezpieczeń. 
Przygotowanie podłoża ma na celu zapewnienie warunków do właściwego zastosowania materiału lub ochrony 
powierzchniowej. 

Podłoże betonowe, na którym stosuje się ochronę powierzchniową, powinno być jednorodne, czyste, wolne od 
mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek związanego 
betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów pogarszających 
przyczepność. W przypadku impregnacji betonu preparatami zwiększającymi  wytrzymałość podłoża należy zwrócić 
uwagę na stan podłoża (bez rys, spękań). Przygotowane podłoże powinno mieć odpowiednią szorstkość. 

Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół. Przykład protokołu podano w załączniku. 

1.5.3. Sposoby przygotowania podło ża 

Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy wykonywać metodami, które nie naruszają 
materiału konstrukcyjnego. Z całej izolowanej powierzchni należy usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane części 
betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, 
śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym 
lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki śrubowe). Miejsca zatłuszczone należy zmyć 
rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegające na usunięciu 
wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych, zgodnie z kartami 
technicznymi. 

W przypadku drobnych nierówności (o głębokości do 0,5 cm) podłoże betonowe należy wyrównać szpachlówką typu 
PCC kompatybilną do stosowanej powłoki, zgodnie z zasadami podanymi w „Zaleceniach do wykonywania oraz 
odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998. Rysy występujące w 
podłożu betonowym powinny być zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony, skarbonatyzowany na głębokości 
równej lub większej niż grubość otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje chemiczne o stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normy, należy go usunąć lub zneutralizować substancje szkodliwe, a następnie naprawić, np. 
zaprawami typu PCC.  

Czas oczekiwania pomiędzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, a wykonaniem powłoki 
ochronnej jest zależny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie, naprawa zaprawami PCC) i 
stosowanych materiałów. Czas ten należy przyjmować wg danych podawanych w kartach technicznych stosowanych 
materiałów. 

1.5.4. Wymagania dla podło ża pod ochron ę powierzchni betonowej 

Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiału, przygotowane podłoże 
powinno mieć: 

– wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów   nie mniejszą niż 
wynikającą z przyjętej klasy betonu, 

– wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000[4] prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego: 
- wartość średnią  ≥ 1,5 MPa, 

- wartość minimalną  1,0 MPa. 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25 m2 powierzchni 
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu, 

– podłoże suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci. W przypadku impregnacji 
podłoże betonowe wymaga dokładnego wysuszenia, tak aby usunąć wodę z porów i zwiększyć skuteczność 
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takiego zabezpieczenia. Jeżeli producent tak zaleca, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże 
powierzchnia betonu powinna być matowo-wilgotna,   

– temperaturę podłoża betonowego nie niższą niż +8°C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3°K od punktu 
rosy) i nie wyższa niż +25°C, chyba że producent podaje inne wymagania, 

– szorstkość przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia piaskiem nie przekraczającą 1,0 
mm. Przebieg pomiaru szorstkości: 
Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 
mm, w ilości 25 lub 50 cm3 (w zależności od spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym krążkiem o 
średnicy 50 mm i grubości 10 mm  ruchami kolistymi do wyrównania z powierzchnią. Należy dążyć, aby 
wypełnienie piaskiem było maksymalnie zbliżone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć średnicę koła w 
dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczy wartość średnią. Parametrem 
charakteryzującym szorstkość powierzchni betonu jest wartość „s”, która jest uśrednioną głębokością nierówności 
na jego powierzchni. Szorstkość należy określić ze wzoru: s = 40 V/π d2 (mm), gdzie: V – objętość piasku w 
(cm3), d – średnica koła w (cm). Wartość „s” należy podawać z dokładnością do 0,1 mm, 

– podłoże czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych 
zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie, 

– podłoże gładkie i równe – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny przekraczać ± 1 mm. 
Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4 m ułożoną na betonie nie powinny przekracza 3 
mm, pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod aluminiową łatą o 
długości 4 m ułożoną na badanej powierzchni.  

Przygotowanie materiałów 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przygotuje projekt technologiczny i przedłoży do akceptacji Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność materiału z Dokumentacją 
Projektową i specyfikacją techniczną, stan opakowań i termin przydatności do stosowania. Z kontroli jakości 
materiałów do ochrony powierzchniowej (w tym materiału gruntującego, jeśli występuje w systemie) Wykonawca 
powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w załącznikach.  

Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiały należy przygotować do aplikacji, w 
sposób podany w dalszym ciągu: 

a) materiały jednoskładnikowe (takie jak farby i większość impregnatów) dostarczane w formie gotowej do użycia. 
W przypadku stosowania farb należy: 
– otworzyć pojemnik, sprawdzić obecność kożucha na powierzchni farby, a następnie ocenić jego rodzaj; w 

przypadku stwierdzenia obecności kożucha należy go możliwie dokładnie odłączyć od ścianek opakowania i 
usunąć; w razie potrzeby przez odsączenie na sicie o nominalnej średnicy otworów 125 µm, 

– sprawdzić obecność osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - materiał zawierający twardy osad nie nadaje się 
do stosowania, 

– gdy występuje miękki osad zawartość pojemnika należy dobrze wymieszać, aby ujednorodnić farbę stosując 
mieszadło wolnoobrotowe; podczas przygotowywania farby należy w miarę możliwości unikać jej 
napowietrzenia; przed użyciem farba powinna pozbawiona pęcherzyków powietrza, 

– w przypadku stosowania impregnatów jednoskładnikowych wskazane jest wymieszanie ich bezpośrednio 
przed zastosowaniem. Przed użyciem materiał powinien być pozbawiony pęcherzyków powietrza. 

b) materiały dwuskładnikowe ze składnikami A i B konfekcjonowane w odpowiednich proporcjach fabrycznie; 
gotowy do użycia produkt uzyskuje się przez dokładne wymieszanie składników A i B; mieszać należy 
mieszadłem wolnoobrotowym około 3-4 min.; po wymieszaniu - bezpośrednio przed zastosowaniem, materiał 
powinien stanowić jednorodną mieszaninę, bez widocznych smug i pęcherzyków powietrza. Materiały 
dwuskładnikowe typu sucha zaprawa i płyn zarobowy (np.: w przypadku niektórych materiałów do wykonywania 
wypraw ochronnych) należy przygotowywać zgodnie z zaleceniami producenta- dotyczy to przede wszystkim 
przyjęcia właściwych proporcji mieszania suchej zaprawy i płynu zarobowego; po połączeniu składników należy 
je mieszać mieszadłem wolnoobrotowym około 3-4 min, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 

Nakładanie powłok 

1.5.5. Warunki ogólne 

Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy zawsze i 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte 
są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do 
zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco inne 
wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz warunków 
wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma 
decydujący wpływ na trwałość wykonywanych powłok.  

Jeżeli producent nie podaje inaczej powłoki i wyprawy można nakładać co najmniej po 14 dniach dojrzewania 
betonu. Przy nanoszeniu materiałów do zabezpieczeń powierzchniowych betonu należy zwrócić uwagę na grubość 
nanoszonej powłoki lub wyprawy, uwzględniając szorstkość podłoża określoną w pkcie 5.8.3.  

Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w załączniku. 
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1.5.6. Metody nakładania powłok 

W zależności od rodzaju materiałów i wielkości zabezpieczanej powierzchni można stosować metody nakładania: 

– malowanie pędzlem, 
– malowanie wałkiem, 
– natryskiem hydrodynamicznym.  
 

Metoda aplikacji powłoki powinna zostać określona w projekcie roboczym po wyborze konkretnego materiału i 
ewentualnie w SST. Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczególnych metod 
nakładania powłok i wypraw należy stosować się do zasad i ograniczeń podanych w dalszym ciągu.  

5.10.2.1. Malowanie powierzchni betonowych pędzlem 

Metodę tę można stosować do wykonywania impregnacji, powłok ochronnych i niektórych rodzajów wypraw. 
Materiały malarskie nanoszone pędzlem powinny: 

– stosunkowo wolno schnąć na powietrzu, 
– ze względu na bezpośredni kontakt malującego z materiałem malarskim być bez rozpuszczalników - dyspersji 

wodnych. 
Powierzchnie należy malować cienką, równomierną warstwą wyrobu, krzyżowo, bez przerw i zacieków. Należy dążyć 
do otrzymania powłok o  możliwie jednakowej grubości na całej malowanej powierzchni. 

Aby nie dopuścić do powstania zacieków przy malowaniu pędzlem powierzchni pionowych należy: 

– prowadzić pędzel z materiałem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwiększając nacisk, 
– nanosić pędzlem materiał malarski w ten sposób, aby sąsiednie pasma nieznacznie nachodziły na siebie; w 

miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pędzla, 
– po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym wykonać drugą warstwę malując powierzchnię 

betonową pędzlem w kierunku poziomym; prace te należy rozpoczynać od lewej strony naciskając dość mocno 
pędzel, aby nanoszony materiał mógł się dobrze rozprowadzić, 

– ponownie malowaną powierzchnię przeciągnąć pędzlem (przy lekkim jego docisku) - od góry do dołu, 
– w ostatnim etapie pomalować powierzchnię betonu pędzlem prowadzonym od dołu do góry.  
Przy malowaniu pędzlem uzyskuje się gorsze walory estetyczne, niż w przypadku stosowania innych technik 
malowania, dlatego nie zaleca się tej metody w przypadku   stawiania wysokich wymagań estetycznych w stosunku 
do danej powierzchni betonowej. 

5.10.2.2. Malowanie powierzchni wałkiem 

Metodę tę można stosować do wykonywania powłok ochronnych i niektórych rodzajów wypraw. Metoda ta nie 
powinna być stosowana do gruntowania podłoży, dlatego że (w przeciwieństwie do  pędzla) nie pozwala na dokładne 
wtarcie materiału malarskiego w pory i drobne nierówności podłoża betonowego. Może to wpływać niekorzystnie na 
przyczepność gruntu do podłoża betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepności całej powłoki do betonu.  

Malowanie powierzchni betonowej wałkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z zamocowaną w nim 
siatką, która pozwala odcisnąć nadmiar materiału malarskiego. Malowanie wałkiem polega na nanoszeniu 
równoległych - nieznacznie zachodzących na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym 
kierunku, należy malować w kierunku do niego prostopadłym- malowanie krzyżowe. Nanoszenie pasm farby za 
pomocą wałka nie musi odbywać się w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty można uzyskać 
przy prowadzeniu wałka w kierunkach ukośnych np. pod kątem 45° do pionu i w kierunku prostopadłym do niego. 

5.10.2.3. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym 

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiału malarskiego następuje w wyniku jego 
bardzo szybkiego przepływu przez specjalną dyszę rozpylająca. Metodę tę stosuje się przede wszystkim do 
wykonywania powłok ochronnych. 

Metodą natrysku hydrodynamicznego można nanosić większość materiałów malarskich, które są przeznaczone do 
natrysku pneumatycznego. Nie można tą metodą nanosić materiałów malarskich z wypełniaczami włóknistymi. 
Również metoda ta jest ograniczona w przypadku materiałów chemoutwardzalnych, o krótkim czasie zachowania 
właściwości roboczych.  Metoda ta natomiast nadaje się do malowania materiałami o wysokiej gęstości. Natryskiem 
hydrodynamicznym nie należy gruntować powierzchni - metoda nie zapewnia możliwości dokładnego wtarcia 
materiału malarskiego w pory i nierówności podłoża betonowego. 

Pielęgnacja powłoki 

Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, 
a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C przez czas 
określony przez producenta materiału w kartach technicznych. 

Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych, oryginalnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5°C i wyższych niż 
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+25°C. 

Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak 
dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować skażenia 
środowiska. 

Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. 
Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. Wykonawca 
obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów 
nanoszonych metodą natryskową. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

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, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

− 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. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania ochrony powierzchniowej, w którym 
podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach 
technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok. 
Wzory protokołów zostały zamieszczone w załącznikach do niniejszej SST.  

Kontrola jakości materiałów 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca. 

Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i 
sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Inżynierowi certyfikat 
zgodności lub deklaracje zgodności danej partii materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także kartę 
techniczną materiału.  Na żądanie Inżyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badań materiałów wykonanych 
w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 

– nr produktu, 
– stan opakowań materiału, 
– warunki przechowywania materiału, 
– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien  ocenić jego wygląd i klarowność, a w 
przypadku farb sprawdzić obecność kożucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513. Z kontroli jakości materiałów 
powinien zostać sporządzony protokół. Wzór protokołu został zamieszczony w załączniku. 

Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża, które powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 5.8. Z przygotowania podłoża zostanie sporządzony protokół. Przykład 
protokołu został zamieszczony w załączniku. 

Kontrola wykonania zabezpieczenia  

1.5.7. Kontrola przygotowania materiałów i nakładan ia powłok 

Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania składników, 
zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy 
czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw. 

1.5.8. Badanie wykonanej powłoki lub wyprawy 

6.5.2.1. Ocena wizualna powłok 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obejmuje wzrokową ocenę stanu całej powłoki wg wymagań podanych w tablicy 
1. 

Tablica 1. Ocena wizualna jakości powłok ochronnych 
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Lp. Cecha powłoki Wymagania 

1 Połysk jednolity na całej powierzchni 

2 Barwa jednolita na całej powierzchni, zgodna ze wzorcem 

3 Zmięknienie powłoki niedopuszczalne 

4 Ubytki niedopuszczalne 

5 Chropowatość niedopuszczalna - w przypadku gładkich powłok 

6 Kratery dopuszczalna o charakterze ukłuć szpilki 

7 Zacieki niedopuszczalne 

8 Marszczenie się wymalowania niedopuszczalne 

9 Rysy i pęknięcia niedopuszczalne 

10 Pęcherze niedopuszczalne 

11 Odspajanie się powłoki lub wyprawy niedopuszczalne 

Cała powierzchnia betonu powinna być dokładnie pokryta materiałem ochronnym. 

6.5.2.2. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża betonowego 

Badanie przyczepności powłok lub wypraw ochronnych na podłożu betonowym należy przeprowadzić na obiekcie wg 
następujących zasad: 

a) metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g w wybranych przez Inżynierach 
miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki do podłoża przy ostukiwaniu występuje specyficzny głuchy 
dźwięk, 

b) metodą ilościową polegającą na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego wycinka powłoki od podłoża 
za pomocą przyklejonego stempla metalowego o średnicy ∅ 50 mm zgodnie z normą PN-EN 1542:2000. Do 
przyklejania stempla metalowego do powłoki należy dobrać klej spełniający następujące wymagania: 
– świeżo nałożony klej nie może oddziaływać niszcząco na powłokę, 
– po stwardnieniu kleju, naprężenia zrywające połączenia: klej-stempel metalowy i klej-powłoka powinny być 

większe niż naprężenia zrywające połączenie: beton-powłoka.  

Należy wykonać co najmniej 1 oznaczenie na 25 m
2  przy czym nie mniej niż  5 oznaczeń dla elementu. Miejsca 

pomiarowe powinien wskazać Inżynier.  Wartości powinny spełniać wymagania dla powłoki lub wyprawy podane w 
pkcie 2.4. Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest niższa od wartości podanych w pkcie 2.4 wówczas należy 
wykonać dodatkowy pomiar obok, w miejscu również wskazanym przez Inżyniera. W przypadku, gdy dodatkowy 
pomiar spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia ze wszystkich 
pomiarów nie będzie niższa od wartości średniej określonej w pkcie 2.4 dla danego rodzaju powłoki lub wyprawy, to 
można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. Istotny jest również sposób zniszczenia w 
miejscu badania przyczepności. Za poprawny należy przyjąć każdy sposób zniszczenia typu adhezyjnego, 
kohezyjnego lub adhezyjno-kohezyjnego oprócz zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju ze stemplem lub na 
styku kleju z powłoką). 

6.5.2.3. Grubość powłoki 

Sprawdzenie grubości powłok należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi wg norm 
przedmiotowych z dokładnością do 0,1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na 
jednym elemencie. Grubość powłok można mierzyć np. na próbkach pobranych przy badaniach ich przyczepności do 
podłoża betonowego. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w 
aprobacie technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż grubość 
maksymalna, to należy wykonać pomiar dodatkowy w odległości ok. 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mieścił się w 
określonych granicach to należy uznać, że ogólna grubość powłoki spełnia wymagania. Grubość powłoki powinna 
być zgodna z grubością projektowaną z dopuszczalnym odchyleniem ± 20%. 

 

6.5.2.4. Wyniki kontroli i badania dodatkowe  

Z pomiarów kontrolnych Wykonawca sporządzi protokół. Wzór protokołu został przedstawiony w załącznikach. Na 
żądanie Inżyniera kontrola może objąć również badania innych właściwości materiałów i powłok wg wymagań 
aprobat technicznych. 

Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, które były stosowane do 
wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowując wymagania technologiczne odnośnie ich stosowania. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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Jednostką obmiaru jest m2 [metr kwadratowy] zabezpieczonej powierzchni betonu praparatami na bazie akryli o 
właściwościach spełniających wymagania Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST oraz zalecenia Inżyniera. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– przygotowanie podłoża do ułożenia powłoki, 
– ułożenie powłoki gruntującej i międzywarstw. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Cena jednostkowa m2 powierzchniowego zabezpieczenia uwzględnia:  
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  
− wykonanie i rozbiórkę rusztowań i pomostów;  
− osłonięcie elementów niezabezpieczonych;  
− przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie;  
− wykonanie pól referencyjnych i przeprowadzenie badań kontrolnych; 
− wielowarstwowe nałożenie preparatu zabezpieczającego;  
− wykonanie wymaganych pomiarów i badań wymaganych w SST; 
− oczyszczenie terenu robót. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

Normy 

PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 
przyczepności przez odrywanie. 

PN-EN 21513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie próbek do badań. 

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska 

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 

Inne dokumenty 

Procedura IBDiM Nr PB-TM-X5 Oznaczenie wskaźnika ograniczenia chłonności wody 

Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 

Procedura ITB  

LO-4 

Oznaczanie przepuszczalności pary wodnej przez powłoki malarskie, bitumiczne 
i z tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy 

Procedura IBDiM 

TM-X3 

Badanie przyczepności powłoki ochronnej do betonu metodą „pull-off” 

Procedura ITB  

nr 211 

Wymagania techniczne i metody badań zapraw plastycznych oraz warunki 
odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych 

 

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 (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
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Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu  w konstrukcjach mostowych, 
GDDP-IBDiM, Żmigród, 1998 

ZAŁĄCZNIKI 

 
WZORY PROTOKOŁÓW DLA ROBÓT DOTYCZ ĄCYCH 
POWIERZCHNIOWEGO ZABEZPIECZENIA BETONU  
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA 

OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU – 
– USTALENIA TECHNOLOGICZNE 

 
Obiekt: .....................................................................................................................................  
Zleceniodawca:  .......................................................................................................................  
Projektant:  ...............................................................................................................................  
Wykonawca:  ............................................................................................................................  
Laboratorium:  ..........................................................................................................................  
Osoby odpowiedzialne: 

 
 

 
 
 
USTALENIA: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIAŁÓW: 
 

RODZAJ 
TECHNOLOGII 

PRODUCENT 
MATERIAŁU 

NAZWA 
MATERIAŁU 

NUMER 
APROBATY 

ZUŻYCIE 
JEDNOSTKOWE 

     

     

     

     

     

     

     
 

 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH: 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA  NUMER UPRAWNIEŃ 
 Inspektor nadzoru  
 Kierownik budowy  
   
   

RODZAJ ROBÓT  ZAKRES ROBÓT  PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA  
Przygotowanie podłoża  odkucia ręczne 

odkucia mechaniczne 
oczyszczenie podłoża: 
− piaskowanie 
− hydropiaskowanie 
− śrutowanie 
− frezowanie 
− inne: ……………………. 

Zabezpieczenie powierzchniowe  hydrofobizacja 
powłoka nie pokr. zarysowań 
powłoka elastyczna 
wyprawa 
inne: …………………………….. 

Inne roboty: 
 
 
 
 
 

  



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               454

 

RODZAJ 
TECHNOLOGII 

WYMAGANIA  
temp. 

powietrza 
temp. 

podłoża 
temp. 

materiałów 
wilgotność 
powietrza 

temp. 
punktu rosy 

inne: 
…….. 

       

       

       

       

       

       

       
 
 

WYKAZ WYMAGANYCH BADA Ń KONTROLNYCH:  
 

RODZAJ WYKONANEJ 
ROBOTY RODZAJ BADA Ń CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMAGANIA 

    

    

    

    

    

 
WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSA ŻENIA LABORATORYJNEGO  
NIEZBĘDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH 

 
RODZAJ SPRZĘTU ILOŚĆ SZTUK 

Termometr do pomiaru temperatury powietrza  
Termometr do pomiaru temperatury podłoża  
Termometr do pomiaru temperatury materiałów  
Higrometr  
Fenoloftaleina  
Aparat „pull-off”  
Inne:  
  
  

 
WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZ ĘTU I NARZĘDZI: 

 
RODZAJ SPRZĘTU ILOŚĆ SZTUK 

  
  
  
  

 
INNE USTALENIA TECHNOLOGICZNE: 

 
 
 
 
 

SZKICE, RYSUNKI POMOCNICZE – wg załączników nr ………… 
 
 
 
 
 Miejscowość i data 

 
Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 

MATERIAŁÓW DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ 1) 
Obiekt:  ....................................................................................................................................................  
Element:  ..................................................................................................................................................  
Zakres robót:………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr:  ............................................  
Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................................  
 

Nazwa materiału  (rodzaj)  

Producent   
Numer partii   
Ilość materiałów z partii   (ilość i pojemność opakowań)  
Numer dostawy   
Data przydatno ści do u życia  (dz./m-c/r)  
Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej   
Certyfikat lub deklaracja zgodno ści z PN lub AT  (nr, z dnia, 
wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 

 

Liczba składników / stosunek mieszania   
Stan opakowania 2):  
− uszkodzone (szt.) [   ] 
− nieuszkodzone (szt.) [   ] 
Obecno ść kożucha 2)  
Osad 2):  
− łatwy do rozmiesznia [   ] 
− trudny do rozmieszania [   ] 
− niemożliwy do rozmieszania [   ] 
Konsystencja   
Rozdział faz 2) [   ] tak         [   ] nie 
Wtrącenia 2) [   ] tak         [   ] nie 

Kolor 2) [   ]  zgodny z dokumentacją 
[   ]  niezgodny z dokumentacją 

Inne  

Uwagi 
 

 

1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 
 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr …..  
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI  
MATERIAŁU GRUNTUJ ĄCEGO1) 

Obiekt: .....................................................................................................................................  
Element:  .................................................................................................................................. . 
Zakres robót: ……………………………………[m2]   rysunek załącznik nr:  ...............................  
Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................  

 
Nazwa materiału  (rodzaj)  
Producent   
Numer partii   
Ilość materiałów z partii  (ilość i pojemność pojemników)  
Numer dostawy   
Data przydatno ści do u życia  (dz./m-c/r)  
Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej   
Certyfikat lub deklaracja zgodno ści z PN lub AT (nr, z dnia, 
wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 

 

Liczba składników / stosunek mieszania   
Stan opakowania 2)  
− uszkodzone (szt.) [   ] 
− nieuszkodzone (szt.) [   ]  
Obecno ść kożucha 2) [   ] tak             [   ] nie 
Osad 2)  
− łatwy do rozmieszania [   ] 
− trudny do rozmieszania [   ] 
− niemożliwy do rozmieszania [   ] 
Konsystencja   
Rozdział faz 2) [   ] tak              [   ] nie 
Wtrącenia 2) [   ] tak              [   ] nie 
Kolor   
Inne  

Uwagi 
 

 

1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 

 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 
PROTOKÓŁ KONTROLI 

PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO  
 
Obiekt: .....................................................................................................................................  
Element:  ..................................................................................................................................  
Zakres robót: ………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr:  ............................  
Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................  

 
Sposób czyszczenia   

Wytrzymało ść  na 
odrywanie 1)  (MPa) 

wyniki zawiera załącznik nr …………. 
wartość średnia ………….  wartość minimalna …………… 

[   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 
Czysto ść podło ża1) [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 
Gładko ść podło ża1) [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 

Szorstko ść podło ża1) 
(mm) 

wyniki zawiera załącznik nr …………. 
wartość średnia ………….  wartość maksymalna …………… 

[   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 
Równo ść podło ża1) [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 
Wilgotno ść podło ża1) [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 
Data i godzina 
zakończenia prac 
przygotowania podło ża 

Data 
 

…………….. 

Godzina 
 

…………….. 
Inne (w zależności od 
rodzaju metody 
zabezpieczenia 
powierzchniowego) 

 

Uwagi   
Jako ść przygotowanego 
podło ża1) 

[   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań  (kwalifikuje się do poprawy) 

 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 
 

 
 
 
 
 Miejscowość i data 

 
Wykonawca Inspektor nadzoru 

………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. 

PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 1) 
 

Obiekt: .....................................................................................................................................  
Element:  ..................................................................................................................................  
Zakres robót: ………………………………………….. [m2]   rysunek załącznik nr:  .....................  
Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................  

 
Nr 

działki 
(m2) 

Data 
i godzina  

Silne 
promie-

niowanie 
słoneczne 

Zachmu -
rzenie 

Opad 
atmosfe-
ryczny 

Wilgotno ść 
wzgl ędna 

[%] 

Temp. 
powietrza 

[°C] 

Temp. 
podło ża 

[°C] 

Temp. 
punktu 

rosy 
[°C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

załącznik 

nr2) …. 

        

2 

załącznik 

nr2) …. 

        

3 

załącznik 

nr2) …. 

        

4 

załącznik 

nr2) …. 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

Uwaga : Pomiary warunków klimatycznych należy przeprowadzać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej 
zmianie pogody 
 

1) – protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni 
2) – załącznik nr …… zawiera szkic działki 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  ....................  
Nazwa kontraktu  ...........  
Umowa nr  .....................  
 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 

NAŁOŻONYCH POWŁOK OCHRONNYCH I WYPRAW OCHRONNYCH 1) 

 
Obiekt:  ....................................................................................................................................................  
Element:  ..................................................................................................................................................  
Zakres robót: ………………………………….[m2]   rysunek załącznik nr:  .................................................  
Termin wykonania prac:  ..........................................................................................................................  
 
Materiał  (nazwa, rodzaj, ze zdolnością 
przenoszenia zarysowań lub bez) 

 

Producent   
Technika aplikacji   
Czas aplikacji   
Wygl ąd powłoki 2)  
− połysk [   ] jednolity                       [   ] niejednolity 
− barwa [   ] zgodny z dokumentacją  [   ] niezgodny z dokumentacją 
− zmięknienie powłoki [   ] tak                                       [   ] nie 
− miejsca niepokryte [   ] tak                                       [   ] nie 
− chropowatość [   ] tak                                       [   ] nie 
− kratery [   ] tak                                       [   ] nie 
− zacieki [   ] tak                                       [   ] nie 
− marszczenie [   ] tak                                       [   ] nie 
− pęcherze [   ] tak                                       [   ] nie 
− rysy i pęknięcia [   ] tak                                       [   ] nie 
− odspajanie [   ] tak                                       [   ] nie 
− wtrącone zanieczyszczenia [   ] tak                                       [   ] nie 

Grubo ść średnia  [μm] 
wyniki zawiera załącznik nr …………. 
wartość średnia ……… wartość minimalna ……… 
[   ] spełnia wymaganie   [   ] nie spełnia wymagania 

Przyczepno ść [MPa] 
wyniki zawiera załącznik nr …………. 
wartość średnia ………  wartość minimalna ……… 
[   ] spełnia wymaganie  [   ] nie spełnia wymagania 

Uwagi  

Jako ść przygotowanego podło ża: 
[   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań  (kwalifikuje się do poprawy) 

 

1) – należy wypełniać po każdym skończonym fragmencie pracy 
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 
 
 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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TEMPERATURA PUNKTU ROSY 
 

Temperatura 
powietrza [°C] 

Temperatura punktu rosy w [°C] dla podłoża, w zależności od wilgotności względnej powietrza 

45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 

4 -6,11 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 +0,78 +1,62 +2,44 +3,20 
6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 +0,85 +1,86 +2,72 +3,62 +4,48 +5,38 
8 -2,69 -1,61 -0,44 +0,67 +1,80 +2,83 +3,82 +4,77 +5,66 +6,48 +7,32 

10 -1,26 +0,02 +1,31 +2,53 +3,74 +4,79 +5,82 +6,79 +7,65 +8,45 +9,31 
12 +0,35 +1,84 +3,19 +4,46 +5,63 6,74 7,75 8,69 9,60 10,48 11,33 
14 +2,20 +3,76 +5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64 12,55 13,36 
15 +3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42 
16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54 
17 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19 
18 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25 
19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22 
20 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18 
21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19 
22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22 
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23 
24 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,18 
25 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22 
26 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16 
27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10 
28 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18 
29 15,85 17,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18 
30 16,79 18,44 19,96 21,44 23,71 23,94 25,11 25,10 27,21 28,19 29,09 
32 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17 
34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11 
36 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06 
38 23,97 25,74 27,44 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03 
40 25,79 27,66 29,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11 

 
 
Punkt rosy określa temperaturę podłoża, na którym wystąpi rosa przy określonej temperaturze i określonej wilgotności względnej 
powietrza. 
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M-20.01.12 UMOCNIENIE STOŻKÓW I SKARP NASYPU 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
umocnienia stożków i skarp nasypu w rejonie obiektów inżyierskich w związku z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych  z umocnieniem stożków 
oraz skarp nasypu w obrębie obiektu inżynierskiego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany ele ment budowlany, wykonany metod ą 
wibroprasowania  z betonu niezbrojonego  niebarwion ego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzuj ący si ę kształtem, który umo żliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu –  wielko ść charakteryzuj ąca stan zag ęszczenia gruntu, okre ślona wg 
wzoru: 

ds

d
SI

ρ
ρ

=  

 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach na centymetr 

sześcienny, 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481:1988, w gramach na 

centymetr sześcienny. 

1.4.3. Podło że - grunt rodzimy nasypu.  
1.4.4. Podsypka - warstwa wyrównawcza.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST D-M-00.00.00. - 
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.1. Płyty betonowe a żurowe 

Do umocnień stosować ażurowe płyty betonowe spełniające wymagania PN-EN 1339 o następujących parametrach: 
− wymiary 40x60x10cm, 
− wymagania na warunki atmosferyczne – klasa 2 (nasiąkliwość średnia ≤ 6,0 %), 
− klasa wytrzymałości na zginanie – klasa 2 (wytrzymałość charakterystyczna ≥ 5,0 MPa; minimalna 

wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa). 
Płyty betonowe ażurowe muszą posiadać atest do stosowania w budownictwie melioracyjnym. Do każdej partii 
sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument 
potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Przy odbiorze partii materiałów na budowie 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego.  

2.2. Kraw ężnik z betonu wibroprasowanego 

Krawężnik z betonu wibroprasowanego o wym. 20x30 cm do wykonania fundamentu umocnienia musi spełniać 
wymagania SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
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2.3. Obrzeże betonowe 

Obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm do wykonania umocnienia musi spełniać wymagania SST D-08.03.01 „Obrzeża 
betonowe”. 

2.4. Prefabrykowane paliki betonowe 

Stosować prefabrykaty spełniające wymagania Dokumentacji Projektowej. Dobór wymiarów prafabrykatów do 
sytuacji panującej na budowie. Prefabrykaty podlegają uzgodnieniu z Inżynierem. 

2.5. Beton 

Do wykonania podbudowy pod umocnienie płytami ażurowymi oraz ławy betonowej pod obrzeże i palisadę betonową 
stosować należy beton B15 (C12/15).  
Betony muszą spełniać wymagania zgodnie z SST M-13.02.02 oraz PN–EN 206:2003. 

2.6. Podsypka cementowo – piaskowa i podsypka piasko wa 

Podsypkę cementowo - piaskową należy wykonać w proporcji 1:4. 
− piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość 

pyłów w piasku na podsypkę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2), 
− cement - należy stosować cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Część 1.  

Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoi n między prefabrykatami 

Zaprawę cementowo-piaskową wykonać w proporcji 1:2. 
− cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  
− piasek - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w 

piasku na zaprawę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 3 % (kategoria 1). 
− woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 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”.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do przygotowywania mieszanki i układania mieszanki betonowej zgodnie z SST M-13.01.00 oraz SST M-
13.02.02. 
Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16 - 20 kN i 
powierzchnię płyty 0,35 – 0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz. 
Do przycinania prefabrykatów można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do wytwarzania zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport prefabrykatów 

Elementy prefabrykowane jak palisady i obrzeża mogą być transportowane po osiągnięciu przez beton 80% 
projektowej wytrzymałości, dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera, w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Transport obrzeży dodatkowo wg SST D-08.03.01, transport 
krawężników wg SST D-08.01.01. 
Prefabrykaty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z 
zastosowaniem podkładek i przekładek.  

4.3. Transport betonu 

Beton  transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu zgodnie z 
wymaganiami SST M-13.01.00. 

4.4. Transport cementu 

Cement powinien być transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-
08. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
nadmiernym zawilgoceniem i zmieszaniem z innymi materiałami sypkimi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

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

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko ściowe elementów umocnienia. 

Wyznaczenia dodatkowych punktów sytuacyjno-wysokościowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowaną sieć punktów. 

5.2.2. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne związane z wykopaniem koryta lub podłoża gruntowego wykonane będą ręcznie. 

5.3. Wykonanie umocnienia prefabrykatami 

Skarpy i dno cieku wyprofilować i oczyścić. W podstawie skarpy ułożyć krawężniki i obrzeża betonowe na ławie 
betonowej z oporem. Krawężniki na ławie wykonać  wg SST D-08.01.01, obrzeża wg SST D-08.03.01. 
W przestrzeni pomiędzy prefarykatami, na oczyszczonym, wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym 
ułożyć warstwę podbudowy betonowej o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej.  Na świeżej podudowie 
ułożyć płyty betonowe ażurowe. 
Układanie płyt ażurowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków 
transportowych lub z miejsca składowania. Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do 
podbudowy. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. Spoiny 
pomiędzy prefabrykatami należy wypełnić kruszywem w taki sposób, aby po zagęszczeniu wypełniał spoiny na pełną 
wysokość płyt. Do ubijania płyt stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego lub ubijaki ręczne z 
osłoną gruntową dla ochrony płyt przed uszkodzeniem.  

5.4. Wykonanie palisady betonowej 

Palisadę betonową wykonać na ławie betonowej w sposób analogiczny do wykonania krawężników i obrzeży 
betonowych z uwzględnieniem wymagań i zaleceń producenta palisady oraz wymagań Dokumentacji Projektowej i 
wskazań Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

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

6.2. Kontrola jako ści materiałów do umocnienia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
 
a) w zakresie betonu: 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań betonu, 
 
b) w zakresie prefabrykatów 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych obrzeży, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych płyt ażurowych, palisad, krawężników, obrzeży wg 
pktu 2 oraz SST D-08.01.01 i SST D-08.03.01. 

 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Przed przystąpieniem do umocnienia skarp należy sprawdzić równość skarpy i stopień zagęszczenia.   

6.3. Kontrola jako ści wykonanego umocnienia 

Podczas prowadzenia robót należy kontrolować: 

− zgodność wykonywania umocnienia z Dokumentacją Projektową, 

− jakość zastosowanych materiałów: podbudowy, ław betonowych, płyt, palisady, krawężników, obrzeży,  

− kształt i wymiary przekroju umocnienia, 

− rzędną spodu i góry umocnienia. 
 
Kontrolę ułożenia krawężników i obrzeży przeprowadzić wg SST D-08.01.01 i SST D-08.03.01. 
Jeżeli w czasie kontroli Inżynier stwierdzi jakąkolwiek niezgodność umocnienia z Dokumentacją Projektową odmówi 
przyjęcia wykonanych robót. Wykonawca musi poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami roboty i ponownie 
zgłosić je do badania. 

6.4. Kontrola robót betonowych 

Kontrolę robót betonowych przy wykonywaniu oporu pod umocnienie przeprowadzić wg SST M-13.01.00. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

− m2 [metr kwadratowy] powierzchni umocnienia płytami na podbudowie, 
− m [metr] długości palisady, krawężnika, obrzeża na ławie betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− równość i stopień zagęszczenia podłoża gruntowego, 
− ułożenie podkładu pod umocnienia, 
− ułożenie ław pod elementy prefabrykowane. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 oraz wymaganiami pkt. 
6 niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
Cena jednostkowa  m2 umocnienia płytami uwzględnia:  

• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  

• prace pomiarowe;  

• wykonanie robót ziemnych, 

• plantowanie skarp pod umocnienie;  

• rozścielenie podbudowy wraz z pielęgnacją; 

• wykonanie umocnienia skarp kostką z wypełnieniem i pielęgnacją spoin;  

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST i zaleconych przez Inżyniera; 

• wywóz odpadów, uporządkowanie terenu robót. 
 
Cena jednostkowa  m palisady prefabrykowanej uwzględnia:  

• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  

• prace pomiarowe;  

• wykonanie robót ziemnych - przygotowanie koryta pod ławę betonową, 

• deskowanie i betonowanie ławy wraz z pielęgnacją, 

• montaż palisady betonowej, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST i zaleconych przez Inżyniera; 

• wywóz odpadów, uporządkowanie terenu robót. 
 
Cena jednostkowa m krawężnika betonowego – wg SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt. 9. 
 
Cena jednostkowa m obrzeża betonowego – wg SST D-08.03.01 „Obrzeża betonowe” pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1342:2003      Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 
Wymagania i metody badań 

PN-EN 197-1        Cement . Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2        Cement . Część 2. Ocena zgodności  
PN–88/B-06250      Beton zwykły (archiwalna) 
PN–EN  206–1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-79/B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
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. 
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PN-N-03010:1983  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbek.  
PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-04111:1984 Materiały kamienne – oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

 

                                                                                                               466

M-20.01.13        UMOCNIENIE SKARP I DNA RZEK 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem umocnienia koryta cieków w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem umocnienia 
koryta cieków. 
Prace należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania Ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Stosowane materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz być zatwierdzone przez Inżyniera.  

2.2. Obrzeże betonowe 

Obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm do wykonania umocnienia musi spełniać wymagania SST D-08.03.01 „Obrzeża 
betonowe”. 

2.3. Beton 

Do wykonania podbudowy pod ławę pod obrzeże stosować należy beton B15 (C12/15). Beton musi spełniać 
wymagania SST M-13.02.02 oraz PN–EN 206:2003. 

2.4. Paliki drewniane 

Do wykonania palisady w korycie cieku stosować paliki drewniane ø 12-14 cm długości 2,0 m. Paliki muszą być 
przeznaczone do robót melioracyjnych.  
Dopuszczalna odchyłka długości palika ± 5%. Długość zaciosów palików powinna być równa ich podwójnej średnicy. 

2.5. Materiały do wykonania obej ścia wodnego 

Obejście wodne wykonać z materiałów i wg technologii Wykonawcy robót. 
Wykonawca opracuje projekt technologiczny obejścia wodnego na czas robót. Projekt podlega akceptacji przez 
Inżyniera. 
Przykładowe materiały do wykonania obejścia wodnego: 

− ścianka szczelna PCV 
− grunt nasypowy do wykonania grodzy ziemnej 
− folia budowlana 
− worki z piaskiem 

2.6. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemię urodzajną stosować wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i ścieków”. 

2.7. Nasiona traw 

Ziemię urodzajną stosować wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i ścieków”. 
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2.8. Nawozy mineralne 

Ziemię urodzajną stosować wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i ścieków”. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 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: 
− koparek podsiębiernych, 
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport obrze ży 

Transport obrzeży wg SST D-08.03.01. 

4.3. Transport betonu 

Beton  transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu zgodnie z 
wymaganiami SST M-13.01.00. 

4.4. Transport cementu 

Cement powinien być transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-
08. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
nadmiernym zawilgoceniem i zmieszaniem z innymi materiałami sypkimi. 

4.6. Transport materiałów z drewna 

Paliki można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Paliki transportować w wiązkach posiadających oznaczenia długości i średnic. 

4.7. Transport humusu, nasion traw i nawozów 

Humus, nasiona traw i nawozy przewozić wh SST D-06.01.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Prace regulacyjne powinny być wykonane w czasie minimalnego zagrożenia powodzią czyli w okresie od 1 września 
do 31 października. 
Zakres umocnienia cieku wykonać należy wg wytycznych gestora cieku oraz wg Dokumentacji Projektowej. 
W wyniku prac należy uzyskać wymiary geometryczne koryta cieku zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.2. Prace przygotowawcze 

Prace pomiarowe na długości umocnienia cieku należy przeprowadzić zgodnie z SST D-01.01.01. 
W ramach robót melioracyjnych Wykonawca zapewni obejścia wodne na ciekach lub inne zabezpieczenia 
umożliwiające prowadzenie robót. Rozwiązanie zaproponuje Wykonawca robót w dostosowaniu do własnych 
możliwości sprzętowych oraz stanu faktycznego cieku. Rozwiązanie podlega akceptacji Inżyniera. 
Zdjęcie humusu w pasie regulacji i umocnienia cieku należy wykonać wg SST D-01.02.02. Grubość usuniętej 
warstwy humusu wg Dokumentacji Projektowej oraz stanu faktycznego. 
Dno cieku należy oczyścić i pogłębić, aby po wykonaniu umocnienia prefabrykatami uzyskać projektowany profil 
koryta. Zlokalizowane na długości rowu przepusty oczyścić. 
Roboty ziemne prowadzić wg SST D-02.00.01. 
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5.3. Wykonanie umocnienia 

Po przeprowadzonej regulacji koryta cieku, skarpy i dno cieku wyprofilować i oczyścić. W miejscach przewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej wykonać palisadę z kołków drewnianych. Kołki wbijać na styk. Umocnienia ograniczyć 
obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej B15(C12/15) wykonanym wg SST D-08.03.01. Umocnienie cieku 
wykonać w powiązaniu z umocnieniem skarp w obrębie obiektu inżynierskiego opisanym w SST M-20.01.12. 

5.4. Humusowanie i obsianie traw ą 

Teren wzdłuż umocnienia cieku po zakończeniu prac melioracyjnych należy zrekultywować. Prace wykonać wg 
zasad podanych w SST D-06.01.01. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola jako ści umocnienia 

Należy kontrolować równość powierzchni pod układane umocnienie, sprawdzać czy powierzchnia po ułożeniu 
elementów umocnienia jest równa.  
Kontrola polega na sprawdzeniu :  

− prawidłowość wykonania odmulenia i wyprofilowania skarp cieku, 
− prawidłowości wykonania palisady z kołków, 
− wskaźnika zagęszczenia gruntu pod umocnieniem,  
− jakość materiałów (paliki drewniane, beton, kruszywo, prefabrykaty)  
− prawidłowość ułożenia obrzeży na ławie, 
− dokładność wykonania robót związanych z humusowaniem i obsianiem nasionami traw oraz robót 

wykończeniowych. 
Jeżeli w czasie kontroli Inżynier stwierdzi jakąkolwiek niezgodność umocnienia rowu z Dokumentacją Projektową 
odmówi przyjęcia wykonanych robót. Wykonawca musi poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami roboty i 
ponownie zgłosić je do badania. 

6.3. Kontrola umocnienia obrze żem na ławie betonowej 

Sprawdzenie ułożenia obrzeży betonowych obejmuje:  
− odchylenie linii obrzeża w planie, które nie może wynieść więcej niż 0,5%, 
− odchylenie niwelety - max. ± 0,5%, 
− równość górnej powierzchni obrzeży z tolerancją prześwitu pod łatą 3-metrową ≤ 0,5 cm, 
− dokładność wypełnienia spoin z tym, że spoiny powinny być wypełnione co najmniej na 3/4 grubości 

elementów.  
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości ok. 10 cm i 
zbadanie głębokości wypełnienia spoiny. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny - powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Kontrolę przeprowadzić wg SST D-08.03.01. 

6.4. Kontrola jako ści humusowania i obsiania 

Kontrolę przeprowadzić wg SST D-06.01.01 pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest : 
− km [kilometr] w odniesieniu do robót pomiarowych prowadzonych w korycie cieku, 
− m2 [metr kwadratowy] powierzchni zdjętego humusu wraz z wywozem,  
− m3 [metr sześcienny] kubatury robót ziemnych, 
− m2 [metr kwadratowy] powierzchni wykonanego umocnienia określonego rodzaju, 
− m [metr] długości elementów prefabrykowanych na ławie, palików drewnianych, 
− ryczałt  w odniesieniu do wykonania grodzy ziemnej i ścianki PCV. 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie, przy spełnieniu wymagań Dokumentacji Projektowej, 
projektów technologicznych, niniejszej SST i zaleceń Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru.  
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Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane umocnienie należy uznać za zgodne z wymaganiami i 
Dokumentacją Projektową.  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− równość i stopień zagęszczenia podłoża gruntowego, 
− ułożenie ław pod elementy prefabrykowane. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 oraz 
wymaganiami pkt. 6 niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za wykonane umocnienie należy przyjmować zgodnie z obmiarem i Dokumentacją Projektową. 
 
Cena jednostkowa km robót obejmuje: 

(14) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
(15) roboty pomiarowe, 
(16) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
Cena ryczałtowa w odniesieniu do tymczasowego zabezpieczenia koryta na czas robót regulacyjnych i 
umocnieniowych obejmuje: 

(17) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
(18) lokalizacja, oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń podziemnych  w strefie robót, 
(19) projekt technologiczny tymczasowego zabezpieczenia koryta cieku, 
(20) roboty pomiarowe, 
(21) realizacja robót zgodnie z projektem technologicznym wraz z utrzymaniem wykonanych 
zabezpieczeń na czas robót, 
(22) demontaż zabezpieczeń i uporządkowanie terenu, 
(23) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST oraz zaleconych przez Inżyniera. 

 
Cena jednostkowa m2 usunięcia humusu obejmuje: 

(24) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
(25) oczyszczenie i zabezpieczenie terenu robót, 
(26) roboty pomiarowe, 
(27) zdjęcie humusu z wywozem, 
(28) oczyszczenie koryta rzeki (odmulanie) z wywozem urobku, 
(29) uporządkowanie terenu, 
(30) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 

 
Cena jednostkowa m3 robót ziemnych obejmuje: 

(31) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
(32) oczyszczenie i zabezpieczenie terenu robót, 
(33) roboty pomiarowe, 
(34) wykonanie obejścia wodnego lub zabezpieczenie koryta cieku na czas robót umocnieniowych z 
utrzymanie zabezpieczeń i rozbiórką po zakończeniu robót, 
(35) wykonanie wykopu z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i kosztami składowania, 
(36) ew. wykonanie nasypu z dowozem kruszywa i zagęszczeniem, 
(37) uporządkowanie terenu, 
(38) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST oraz zaleconych przez Inżyniera. 

 
Cena jednostkowa m2 humusowanie i obsiania – wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i 
ścieków” pkt. 9. 

 
Cena jednostkowa m obrzeża betonowego – wg SST D-08.03.01 „Obrzeża betonowe” pkt. 9. 
 
Uwaga: W cenach jednostkowych uwzględnić należy wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem prac 
prowadzonych w korycie cieku.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu 
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
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PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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. 

BN-69/9226-01 Paliki i pale. 
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M-20.01.15  ŚCIEK SKARPOWY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych w związku z realizacją zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścieku 
skarpowego z elementów prefabrykowanych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosować określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Ściek - element konstrukcji jezdni lub chodnika służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni 
jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków terenowych, powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1340 oraz SST D-08.05.01 "Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych". 

2.3. Obrzeża betonowe 

Stosować obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm spełniające wymagania SST D-08.03.01 "Obrzeża betonowe". 

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa, zaprawa cementowo- piaskowa i cementowa 

- cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  
- piasek - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. 

Podsypkę należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia szczelin między prefabrykatami wykonana powinna być w proporcji 
1:2. 
Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować piasek o zawartości pyłów mineralnych do 3% (kategoria 1), 
natomiast do wypełniania spoin przez zamulenie - piasek o zawartości pyłów mineralnych w granicach do 5% 
(kategoria 2). 

2.5. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 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”. 

2.6. Beton 

Do wykonania ławy betonowej pod obrzeże stosować należy beton B15 (C12/15). 
Beton musi spełniać wymagania SST M-13.02.02. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg SST D-08.05.01 oraz D-08.03.01. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami. 
Cement można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport betonu wg SST M-13.02.02. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 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 ścieku z prefabrykatów 

Prefabrykaty ścieku ułożyć we wcześniej przygotowanym korycie, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 
lub o innym wymiarze wskazanym w Dokumentacji Projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z 
projektowaną niweletą dna ścieku. 
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów należy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 
zmyć wodą. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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 bada ń 

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 
− wykop pod ściek 
− wykonanie podbudowy, 
− ustawienie prefabrykatów, 
− wypełnienie spoin. 

6.3.2. Wykop pod ściek 

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 wynosić co najmniej 0,97 wg 
normalnej metody Proctora. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ścieku 

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm, 
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każdy ściek, która może 

wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy 

czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
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d) grubość podsypki, 2 pomiary na ściek, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m [metr] wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych wg wymagań 
podanych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykop pod ściek, 
− wykonana podbudowa pod ściek. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować na podstawie obmiaru, atestów producenta ścieków i oceny 
jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - dostarczenie materiałów, sprzętu, 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− wykonanie wykopu pod ściek, 
− wykonanie podbudowy pod ściek, 
− ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
− obsypanie zewnętrznych ścian prefabrykatu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej i zaleconych przez Inżyniera, 
− uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-EN 197-1      Cement . Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2     Cement . Część 2. Ocena zgodności  
PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-79/B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-EN 1008  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN–EN 206–1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność 

10.2. Inne dokumenty 

Dz.U. Nr 63 z dn. 03.08.2000 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 735 z dnia 30.05.2000. 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, 
Warszawa 1987. 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 197 
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M-20.01.17  KONSTRUKCJE I OKŁADZINY KAMIENNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji i okładzin kamiennych w związku z realizacją zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie do robót związanych z wykonaniem murów i okładzin 
kamiennych oraz okładzin podłóg z płytek gresowych w ramach budowy mostu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, OST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów i okładzin kamiennych, objętymi niniejszą SST, są:  
− kamień łamany,  
− zaprawa cementowa,  
− pręty zbrojeniowe i zaprawa kotwiąca.  

2.3. Kamień  

Zastosować należy kamień pozyskany z rozbiórki istniejących konstrukcji oraz kamień zakupiony o wymiarach 
(proporcjach wymiarów), wyglądzie (kolorystyka, tekstura) i właściwościach dostosowanych do kamienia 
pochodzącego z rozbiórki. Pozyskany kamień należy oczyścić ze starej zaprawy oraz pozostałych zanieczyszczeń. 
Wymiary i kształty pozyskanych kamieni muszą odpowiadać przeznaczeniu. 

2.4. Zaprawa do układania kamieni naturalnych  

Do muru kamiennego należy stosować specjalne zaprawy z dodatkiem trasu do jednoczesnego formowania spoiny.  
Zaprawa musi spełniać następujące wymagania:  
 

− do układania na zewnątrz - mrozoodporna i wodoszczelna 
− mineralna 
− duża stabilność (niski skurcz) i przyczepność 
− grupa zaprawy M10 (wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 N/mm2) 
− zaprawa do układania twardniejąca hydraulicznie 
− cement zgodnie z normą PN-EN 197 
− uszlachetniona dodatkiem trasu zgodnie z normą DIN 51043 specjalnie do stosowania przy układaniu 

kamieni naturalnych. 

2.5. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 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”. 

2.6. Pręty stalowe (przewi ązki) 

Do zespolenia okładziny kamiennej z murem oporowym żelbetowym stosować pręty ze stali wg SST M-12.01.02 
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"Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III". 

2.7. Żywiczna zaprawa klej ąca 

2.8. Materiały do zabezpieczenia konstrukcji bramy na czas robót 

Stosować materiały wg technologii Wykonawcy robót zaakceptowane przez Nadzór Konserwatorski. 

3. sprz ęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Sprzęt musi zostać 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. transport 

4.1. Ogóle wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 
prowadzenie prac budowlanych. Materiały posadzkowe można przewozić samochodami dostawczymi, 
zabezpieczając je przed przesunięciem, pęknięciami i zawilgoceniem mieszanek klejących. Wyroby powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta 
podająca, co najmniej następujące dane:  
 

− nazwę i adres producenta,  
− oznaczenie ( nazwę handlową),  
− wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, znak budowlany.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Prace związane z wykonywaniem konstrukcji i okładzin kamiennych muszą odbywać się pod stałym Nadzorem 
Konserwatorskim. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w uzgodnieniu z Nadzorem Konserwatorskim opracuje 
na własny koszt projekt technologiczny zabezpieczenia bramy oraz odtworzenia okładziny kamiennej w ramach 
spełnienia wymagań Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartych w piśmie z dnia 16.09.2016 
znak ZN.5183.421.2016.DC. 

5.2. Wykonanie muru i okładziny z kamienia  

Mury z kamienia, powinny być wykonywane jako mury pełne na zaprawie cementowej i odpowiadać wymaganiom 
BN-74/8841-19 Spoina wklęsła.  
Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
Kamień i zaprawa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt 2.  
Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady:  

a) mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5º C,  

b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem, 

c) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie 
poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; większe 
szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym,  

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się, 

e) na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki sposób, aby w 
murze nie było miejsc nie zapełnionych zaprawą,  

f) wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity.  

Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone do płaszczyzn pionowych i 
poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami prostymi.  
Mur i okładzina powinny być wyspoinowany zaprawą. 
Okładzinę kamienną mocować do ściany żelbetowej przewiązkami z prętów stalowych wklejanych w podłoże 
betonowe. Przewiązki lokalizować w spoinie w siatce o rozstawie w pionie i w poziomie 0,60-0,80m w zależności od 
wielkości okładanego elementu. Pod 1 warstwą okładziny układać na podłożu podlewkę wyrównującą z zaprawy. 
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5.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania konstrukcji kamiennej 

Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:  

a) rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm,  

b) rzędnych spodu ± 30 mm,  

c) w przekroju poprzecznym ± 20 mm,  

d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż ± 20 mm na całej długości,  

e) 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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

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

6.2. Kontrola wykonania robót murowych 

Przy wykonywaniu muru z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-74/8841-19 w zakresie i z 
tolerancją podaną poniżej:  

a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny,  

b) sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości ± 20 mm,  

c) sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla:  

− spoin pionowych: grubość 12 mm, odchyłka + 8 mm lub - 4 mm,  
− spoin poziomych: grubość 10 mm, odchyłka + 10 mm lub - 5 mm,  

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru:  

− zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie więcej niż 15 mm/m,  
− odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m,  
− odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie więcej niż 6 mm/m i 40 mm na całej 

wysokości,  
− odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na 

warstwy): nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości.  

6.3. Ocena wyników bada ń robót murowych 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiaru.  

Jednostką obmiaru jest: 
− m3 [metr sześcienny] dla konstrukcji i okładzin kamiennych, 
− kpl [komplet] w odniesieniu do Nadzoru Konserwatorskiego oraz zabezpieczenia istniejących elementów 

słupów oraz skrzydeł bramy z lwami. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania m 3 konstrukcji i okładziny kamiennej obejmuje:  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− projekt technologiczny odtworzenia konstrukcji kamiennej wraz z dokumentacją rysunkową, 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− roboty murowe z kamienia wraz ze spoinowaniem,  
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej i zaleconych 

przez Inżyniera. 
 
Koszt wytworzenia i montażu (wraz z nawierceniem otworów w betonie) prętów mocujących elementy kamienne 
ujęto w SST M-12.01.02 "Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III" 

Cena Nadzoru Konserwatorskiego oraz zabezpieczenia zabytku obejmuje:  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− projekt technologiczny zabezpieczenia słupów i bramy, 
− koszt zabezpieczenia elementów podlegających ochronie konserwatorskiej, 
− koszt Nadzoru Konserwatorskiego w tym koszt uzgodnień i opracowań wymaganych przez Nadzór, 
− rozbiórka zabezpieczeń i uporządkowanie terenu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej i zaleconych 

przez Inżyniera.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności 
fizyczno-mechanicznych  

PN-B-02356  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych 
z betonu  

PN-B-03010  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą  

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  

PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze  
PN-B-06250  Beton zwykły  
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu 

N  
PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych  

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
BN-74/8841-19  Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze  
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. 
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M-20.01.26  PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi w ramach realizacji zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów 
pod koroną drogi i obejmują wykonanie części przelotowych przepustów rurowych jednootworowych na fundamencie 
z kruszywa  oraz na geosiatce i geowłókninie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni ętej obudowy konstrukcyjnej, słu żący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogoweg o lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.2. Naziom  – część gruntu i warstw drogowych lub kolejowych zalegaj ących nad konstrukcj ą 

1.4.3. Zasypka gruntowa (zasypka inżynierska) – część gruntu wbudowanego wokół konstrukcji z 
przestrzeganiem okre ślonych zasad. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Rury HDPE 

Do wykonania przepustów stosować rury z HDPE o średnicy wewnętrznej 600 mm (rury strukturalne o podwójnej 
ściance o sztywności obwodowej SN≥ 8 kN/m2) ze złączkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. 
Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności. 
Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające: 

− nazwę producenta 
− nazwę typu rury 
− symbol surowca 
− średnicę zewnętrzną i wewnętrzną, 
− sztywność obwodową, 
− numery norm, 
− znak jakości 
− datę produkcji. 

Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie inicjowało pęknięć 
oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. 
Zaleca się aby odcinki rury wraz z odpowiednimi ścięciami i zabezpieczeniami końców wykonać w zakładzie 
wytwórczym i jako gotowe do montażu elementy dostarczyć na plac budowy gdzie elementy należy scalić poprzez 
spawanie ekstruzyjne. Ścięcie końców rury na jej obwodzie powoduje powstanie pusek, które bezwzględnie należy 
zaspawać w celu uniknięcia wnikania w nie wody. Długość pojedynczego segmentu nie powinna przekraczać 6,0m. 
Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu na podkładkach drewnianych lub z 
innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być szerokości nie mniejszej niż 
0,1 m i rozmieszczone w odstępach 1-2 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed działaniem 
promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 
+30°C. 
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2.3. Materiał na podsypk ę  

Na podsypkę należy stosować mieszanki żwirowo-piaskowe o uziarnieniu kruszywa zależym od wielkości 
karbowania. Zalecany maksymalny wymiar ziaren na styku ze ścianką rury i w jej bezpośrednim otoczeniu (ok. 0,3-
0,5 m) wynosi 20 mm. W pozostałej strefie dopuszcza się większe ziarna. 
Grunt na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 

− wskaźnik różnoziarnistości   Cu > 5,0 
− wskaźnik krzywizny   1 < Cc <3 
− wskaźnik wodoprzepuszczalności  U > 6 m/dobę 
− wskaźnik zagęszczenia   Is = 0,95 ÷1,00, gdzie zagęszczenie 0,95 dopuszcza się  

jedynie bezpośrednio przy rurze; w dalszej części podsypki 
wymaga się nie mniej niż 0,98 

− kąt tarcia wewnętrznego    36 ° ÷ 45°  

2.4. Materiał na zasypk ę oraz wypełnienie wn ętrza przepustu 

Materiał na zasypkę stosować wg SST M-11.01.04. 
Kruszywo na narzut we wnętrzu przepustu powinno mieś granulację 5-10 cm.  

2.5. Geowłóknina separacyjna o gramaturze 750g/m 2 

Stosować należy geowłókninę separacyjną o następujących parametrach :  

− Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny włókien 
   (przy nacisku 2 kPa)   ≥ 35 l/ m2 / s    PN-EN 11058  

− Umowny wymiar porów Q90  63 µm     PN-EN-ISO12956  

− Wytrzymałość na rozciąganie  min 54 kN/m    PN-EN-ISO10319  

− Odporność na przebicie  
   (metoda CBR)     min 9,0 kN    PN-EN-ISO12236  

− materiał: geowłóknina igłowana polipropylenowa stabilizowana przeciw promieniowaniu UV  

− materiał powinien być odporny na działanie oleju i benzyny oraz wszystkich naturalnie występujących w 
glebie i wodzie rzecznej związków alkalicznych i kwasów. 

2.6. Geosiatka 300/50-20 

Stosować geosiatkę poliestrową  o następujących parametrach: 

− Masa powierzchniowa  1330 (±150)   PN-EN 965:1999 

− Wytrzymałość na rozciąganie: 
wzdłuż pasma    330 (- 30) kN/m    PN-EN-ISO10319  
w poprzek pasma         55 (- 5) kN/m    PN-EN-ISO10319  

− Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym: 
wzdłuż pasma         14 (± 3) %    PN-EN-ISO10319  
w poprzek pasma         13 (- 2,5) %    PN-EN-ISO10319  

− Siła rozciągająca przy wydłużeniu 2%: 
wzdłuż pasma         ≥ 52 kN/m   PN-EN-ISO10319  
w poprzek pasma         ≥ 6 kN/m   PN-EN-ISO10319  

− Siła rozciągająca przy wydłużeniu 3%: 
wzdłuż pasma         ≥ 60 kN/m   PN-EN-ISO10319  
w poprzek pasma         ≥ 10 kN/m   PN-EN-ISO10319  

− Siła rozciągająca przy wydłużeniu 5%: 
wzdłuż pasma         ≥ 70 kN/m   PN-EN-ISO10319  
w poprzek pasma         ≥ 13 kN/m   PN-EN-ISO10319  

− Wielkość oczka       20 x 20 mm   PN-EN-ISO10319 

− materiał: poliester z powłoką z PCW z dodatkiem inhibitora zwiększającego odporność na promieniowanie 
UV 

2.7. Systemowe elementy kotwi ące do geosyntetyków 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
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− koparki do wykonywania wykopów głębokich, 
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
− żurawi samochodowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

 
Rozładunek prowadzić z użyciem wózków widłowych lub dźwigu przy użyciu zawiesi pasowych w celu uniknięcia 
uszkodzenia rury przepustu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport rur 

Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny być przewożone w pozycji poziomej. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach 
stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 
układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem 
rur przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej. 
Przy przewożeniu rur środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 
Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30°C. Szczególną ostrożność należy zachować w 
temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość rur w tych temperaturach. 

4.3. Transport kruszywa 

Transport kruszywa dowolnymi środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem lub 
zmieszaniem z innymi frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport geosyntetyków 

Transport geosyntetyków musi odbywać się w oryginalnych opakowaniach i zgodnie z zaleceniami Producenta. 

WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

6.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

Roboty wykonać wg SST M-11.01.01. 

6.3. Opracowania projektowe 

Wykonawca zobowiazany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia wszelkich niezbędnych 
opracowań projektowych jak m.in. projekt zabezpieczenia wykopów, projekt technologiczny montażu przepustu. Do 
obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. 
Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiazujących polskich norm. Projekty 
podlegają akceptacji Inżyniera. 

6.4. Posadowienie przepustu 

Na oczyszczonym i wyrównanym dnie wykopu pod przepust wykonać fundament kruszywowy otoczony geowłókniną 
i geosiatką w sposób pokazany na rysunku szczegółowym w Dokumentacji Projektowej. Warstwy geosyntetyku 
ułożyć należy równo, bez załamań i zmarszczek z zapewnieniem minimalnych zakładów podanych przez Producenta 
geosyntetyku lecz nie mniejszych niż 50 cm. 
Oparcie dla konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego. 
Geosyntetyki w celu zabezpieczenia przed przemieszczaniem się w trakcie formowania materaca można 
zabezpieczyć przez zastosowanie systemowych elementów kotwiących. 
Oparcie przepustu tymczasowego wykonać z krawężnika betonowego na ławie betonowej wg SST M-20.01.12. 

6.5. Wykonanie przepustu 

Przepust należy układać na wyrównanej i zagęszczonej podsypce. Górna warstwa podsypki z mieszanki żwirowo-
piaskowej o grubości 5cm powinna być luźna, aby karby rury mogły zagłębić się w podsypce. 
Zaleca się wykonanie przepustu z segmentów. Na wlocie i wylocie rury HDPE przycinać skośnie zgodnie z 
nachyleniem skarpy, końce spawać. Rury HDPE łączyć za pomocą firmowych kształtek. 

6.6. Zasypka przepustu 
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Jako materiał zasypki przepustu należy stosować mieszanki piaskowo-żwirowe. 
Zasypkę w bezpośrednim otoczeniu przepustu w strefie do 20 cm wykonać należy z zagęszczeniem do Is=0,95. W 
pozostałej strefie wymagane zagęszczenie zasypki Is≥0,98 wg Standardowej Metody Proctora. 
Zasypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,20 m, zwracając 
szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Zasypka wokół rury powinna wykraczać 
poza jej obwód na szerokość nie mniejszą niż 0,60 m. W trakcie zagęszczania zasypki w tej strefie konieczne jest 
zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczania zasypki zaleca się 
stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg).  
Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono 
warstwę gruntu o grubości co najmniej 30 cm.  
W zasypce w podstawie konstrukcji drogi wykonać zbrojenie nasypu geosiatką. 

6.7. Roboty wyko ńczeniowe 

Skarpy wokół wlotu/wylotu przepustu wyrównać i zagęścić pod umocnienie. 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

7.2. Badania przed rozpocz ęciem 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.), 
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

7.3. Kontrola prawidłowo ści wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnyc h 

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w 
punkcie SST M-11.01.04. 

7.4. Kontrola układania geosiatki i geowłókniny 

W trakcie kontroli sprawdza się: 
− długość zakładów i zakotwień, 
− równość ułożenia geosyntetyku, 
− zgodność z założeniami Dokumentacji Projektowej. 

7.5. Kontrola wykonania ławy pod przepustem 

Fundamenty kruszywowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 
Dopuszczalne odchyłki dla fundamentów kruszywowych pod przepusty wynoszą: 
 
a) różnice wymiarów fundamentu w planie    ± 5 cm 
b) różnice rzędnych wierzchu ławy    ± 5 cm 
 
Przy kontroli wykonania ławy należy sprawdzić: 
− rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
− usytuowanie ławy w planie, 
− rzędne wysokościowe, 
− grubość ławy, 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową. 
Kontrolę zagęszczenia prowadzić wg SST M-11.01.04. 

7.6. Kontrola monta żu przepustu 

Kontrola wykonania montażu przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji montażu dostarczonej przez 
producenta. W przypadku zastrzeżenia wyrażonego w dokumencie dopuszczającym do stosowania materiał na 
przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzór techniczny wykonania (montażu) przepustu może prowadzić 
wyłącznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie. 
Kontrola montażu przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− prawidłowości montażu rury, 
− prawidłowości posadowienia przepustu na podłożu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca 

montażu znajdującego się poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu. 

7.7. Kontrola wykonania zasypki przepustu 

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu 
dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5. 
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Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na należytą stabilizację dolnych naroży przepustu, 
− prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości warstw oraz 

wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
− poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu przepustu, ze 

zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powłoki ochronnej, 
− właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 
− powierzchni wykonywanej zasypki, 
− nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki. 

Dostawca przepustów zobowiązany jest dostarczyć aprobatę techniczną do  zakupionych materiałów. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

8.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− m [metr] długości przepustu wykonanego z rur o średnicy i z materiału określonych w Dokumentacji 

Projektowej, 
− m2 [metr kwadratowy] powierzchni geosyntetyku wbudowanego pod przepustem, 
− m3 [metr sześcienny] fundamentu kruszywowego, podsypki pod przepustem oraz wypełnienia przepustu, 

przy spełnieniu wymagań Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− ułożenie geosyntetyków, 
− wykonanie krawężnika na ławie, 
− wykonanie ławy fundamentowej z tłucznia, 
− wykonanie podsypki wspierającej, 
− ułożenie przepustu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

10.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

10.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania m przepustu obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− opracowanie technologii wbudowania konstrukcji przepustu, 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− montaż konstrukcji przepustu w miejscu docelowym, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej oraz zaleconych przez 

Inżyniera, 
− uporządkowanie terenu. 
Wykopy pod przepust wykonane zostaną w ramach robót objętych SST M-11.01.01. 
 
Cena jednostkowa wykonania m2 geosyntetyku uwzględnia:  

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji;  

− rozłożenie geosyntetyku z zachowaniem minimalnych zakładów i zakotwień; 

− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej oraz zaleconych przez 
Inżyniera, 

− uporządkowanie terenu. 
 
Cena jednostkowa wykonania m3 fundamentu kruszywowego uwzględnia:  
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− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

− wbudowanie gruntu w nasyp z zagęszczeniem warstwami, 

− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej oraz zaleconych przez 
Inżyniera, 

− uporządkowanie terenu. 
 
Cena jednostkowa wykonania m3 nasypu/zasypki – wg pkt. 9 SST M-11.01.04. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy  

PN-EN 12666-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowgo 
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 13244-1:2004 Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-B-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-11104  Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
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. 

BN-8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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M-20.01.41  ŚCIANA OPOROWA Z GRUNTU ZBROJONEGO 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i robót przy 
wykonaniu ścian oporowych z gruntu zbrojonego w związku z realizacją zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót polegających na wykonaniu i odbiorze ścian oporowych z gruntu zbrojonego. 
 
W skład systemu ściany oporowej wchodzą: 
a) geosiatka polietylenowa - zbrojenie gruntu; 
b) bloczki betonowe - część licująca. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściana oporowa - budowla utrzymuj ąca w stanie stateczno ści uskok naziomu gruntów rodzimych lub 
nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.  

1.4.2. Geosyntetyk – materiały  stosowane  do  grun tów,  wykonane  z  tworzyw  sztucznych  na  potrzeb y  
budownictwa drogowego, kolejowego, kubaturowego itp . Spełnia ró żnego rodzaju funkcje np. 
wzmocnienie, zbrojenie, separacja, drena ż bądź kilka funkcji jednocze śnie. Mają za zadanie poprawi ć 
parametry gruntu. 

1.4.3. Geosiatka – jest to płaski wyrób syntetyczny  wykonany z tworzyw sztucznych typu polipropylen lu b 
polietylen wysokiej g ęstości o ró żnych wytrzymało ściach i wymiarach nominalnych oczek. 

1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powy żej powierzchni terenu w obr ębie pasa 
drogowego. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wykonawca robót dobierze system dla ściany oporowej z gruntu zbrojonego spełniający założenia Dokumentacji 
Projektowej i niniejszej SST. System ten podlega akceptacji projektanta i inżyniera. Po uzyskaniu akceptacji, 
wykonawca opracuje projekt wykonawczy ściany oporowej i przedstawi do akceptacji projektantowi. 

Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do bloczków okładzinowych, zakupić siatki zbrojeniowe, 
łączniki oraz inne niezbędne materiały zgodne z niniejszą specyfikacją i zaleceniami producenta systemu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścian oporowych, objętych niniejszą SST, są: 

- bloczki betonowe 
- geosiatki polietylenowe zbrojące grunt, 
- łączniki do łączenia siatek. 

2.3. Bloczki betowe 

Stosować należy system posiadający 2 typy bloczków: ścienne oraz wieńczące ścianę. Bloczki wykonywane są z 
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betonu klasy C25/30 (zgodnie z PN-EN 206-1). Dopuszczalne  wady  powierzchni  i kształtu przedstawiono w tabeli 
1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów bloczków przedstawiono w tablicy 2. 
 
Tab.1. Dopuszczalne wady powierzchni i kształtu 

Lp. Określenie wad powierzchni i kształtu 
Dopuszczalne 
wymiary wad 

w mm 

Dopuszczalna ilość 
wad 

w szt. 

1 2 3 4 

1 Rysy technologiczne 100 2 

2 
Uszkodzenie krawędzi i naroży 
- długość, 
- szerokość 

50 
15 

2 
2 

3 
Ubytek betonu 
- na powierzchni, 
- głębokość 

 

40 x 50 
20 

 
1 

4 
Odchylenie  powierzchni  bloczka  od  płaszczyzny 
(nieprostopadłościenność) 3 Jedna ściana 

5 Odchylenie krawędzi bloczka od linii prostej 5 Dwie krawędzie 

 

Tab.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów bloczków 

Właściwości Jednostka Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów bloczków 

1 2 3 

Odchyłka wymiarów nominalnych: 
- długość, 
- szerokość, 
- wysokość 

mm 
mm 
mm 

± 3 
± 2 
± 2 

 

Sprawdzenie należy przeprowadzać wg PN-B-10021:1980. 

2.4. Zbrojenie geosiatk ą polietylenow ą  

Zbrojenie gruntu powinno być  wykonane  z  geosiatki  polietylenowej.  Podczas  montażu  geosiatek  należy  zwrócić  
szczególną uwagę na to, aby typ zastosowanych geomateriałów był zgodny z dokumentacją projektową lub 
zaleceniami producenta systemu do wykonania muru z gruntu zbrojonego. 

2.5. Łączenie geosiatki zbroj ącej 

Do łączenia geosiatek służą łączniki, które należy umieścić w żebrach geosiatki minimum co drugie żeberko lub 
zgodnie z zaleceniami producenta.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z montażem prefabrykatów i ich zakotwień należy do Wykonawcy. 

3.2. Sprzęt do wykonania ścian oporowych 

W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania 
wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi. 
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

Sposób transportu przez "Wykonawcę" prefabrykatów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować 
obniżenia ich jakości lub uszkodzeń trwałych. 
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4.2. Transport bloczków  

Bloczki można przewozić środkami transportu w warunkach zabezpieczającymi je przed uszkodzeniami. 

4.3. Transport siatek polietylenowych 

Na  czas  transportu  geosiatki  owinięte  są  w  folię  zabezpieczającą.  Folia  ma  zabezpieczyć  geosiatkę  przed 
uszkodzeniem  w  czasie  transportu  i  w  czasie  składowania  na  budowie.  Folia  zabezpiecza  geosiatkę  przed  
negatywnym działaniem  promieni UV  oraz  zabezpiecza  ją  przed  rozwinięciem w  czasie  transportu  i 
składowania. W  czasie  transportu  nie można dopuścić do uszkodzenia folii. Geosiatki należy transportować pozycji 
leżącej, zabezpieczając rolki przed przesuwaniem sie na skrzyni ładunkowej samochodu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło ża 

Podłoże gruntowe pod konstrukcję oporową powinno być wyrównane na całej długości zbrojenia. Przed wykonaniem  
ściany należy zbadać wtórny moduł odkształcenia płytą VSS. Uzyskany wynik nie powinien być mniejszy niż 50MPa. 
 
Pod  licem  ściany  oporowej,  poniżej  głębokości  przemarzania  należy  wykonać betonową  ławę ujęto w SST M-
13.01.01. 

5.3. Zasady wykonywania ścian oporowych 

Ściany oporowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Montaż  ściany  odbywa  się  pełnymi  warstwami  od  jednego  końca  do  drugiego  na  całej  długości  ściany.  
Należy  zwrócić szczególną uwagę na to, aby w danej sekcji zostały zainstalowane właściwe typy geosiatek 
polietylenowych. 
Ścianę  oporową  wykonuje  się  warstwami  grubości  30cm,  każdorazowo zagęszczając ułożoną warstwę do 
minimalnego wskaźnika zagęszczenia Is=1.00 wg standardowej próby Proctora 1.50m od lica ściany, przy licu 
wskaźnik zagęszczenia Is=0.96. 
Przy układaniu pierwszej warstwy bloczków należy zwrócić uwagę, aby bloczek był usytuowany poziomo, co 
umożliwi zachowanie pionu lica ściany  oporowej . 
Geosiatki  należy montować  od  części  licującej.  
Geosiatkę  układa  się  na  styk,  pasmo  po  paśmie na wymaganą długość zakotwienia.  Zakład  poprzeczny  na  
paśmie  należy  połączyć  za  pomocą  
łączników-bodkinów.  
Należy  zwrócić  uwagę,  aby  ułożona  geosiatka  zbrojąca była  naciągnięta  do  momentu  zasypania  i 
zagęszczenia zasypki. Naciągnięcie geosiatki otrzymuje się poprzez zakotwienie jej końca stalowymi szpilami typu U  
o średnicy 8mm.  
Podczas  układania  bloczków  nie  dopuszcza  się  przesuwania  bloczków  po  geosiatkach  zbrojących.  Szczelina  
montażowa między bloczkami nie może być większa niż 4-5mm. Podczas montażu ściany należy weryfikować kąt 
nachylenia ściany co 60cm. 
W  pobliżu  lica  skarpy  (około  1,00 m)  zabrania  sie  stosowania  cieżkiego  sprzętu  zagęszczającego  (powyżej 
masy całkowitej  1000kg).  Użycie  ciężkiego  sprzętu  może  spowodować  niepożądane  przemieszczenia  lica  
ściany.  Zagęszczenie należy wykonać lekką zagęszczarką płytową. W tym obszarze nie bada sie wskaźnika 
zagęszczenia zasypki. 
Badanie  wilgotności optymalnej  i  wskaźnika  zagęszczenia  należy  wykonywać  na  każdej  warstwie  aby  
potwierdzić poprawne zagęszczenie. Zaleca sie aby walec zagęszczający zasypkę poruszał sie równolegle do linii 
ściany.  

5.4. Roboty odwodnieniowe 

Woda  w  nowo  zbudowanej  wzmocnionej  warstwie  może  spowodować  powstanie  niekorzystnych  oddziaływań  
destabilizujących  i  spowodować  uszkodzenie  konstrukcji  i  jej  deformacje.  Intensywny  deszcz  może  być  
przyczyną  erozji zbrojonych warstw. W takim przypadku należy  usunąć i wymienić rozwodniony materiał na 
spełniający wymagania specyfikacji.  
Szczególną ostrożność należy zachować podczas deszczu dbając o właściwe odwodnienie i zachowanie 
wymaganych spadków zapewniających odpływ wody z lica ściany. 

5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania ściany oporowej 

Dopuszcza sie następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej: 
 
-  Odchylenie pionowe nie powinno przekroczyć 25mm na wysokości 3m, 
-  Odchylenie poziome nie powinno przekroczyć 25mm na długości 3m. 
 
Wszystkie prace specjalistyczne powinny być wykonywane przez firmy posiadające udokumentowane doświadczenie  
w wykonywaniu ścian z gruntu zbrojonego. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Należy sprawdzać wszystkie dopuszczalne tolerancje podane w p. 2 i 5 niniejszej SST.  

6.2. Kontrola prawidłowo ści zasypywania ściany oporowej 

Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za licem ściany oporowej należy przeprowadzać systematycznie 
w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Ocena wyników bada ń 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST  powinny  zostać  rozebrane  i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m2 [metr kwadratowy] powierzchni bocznej ściany z prefabrykatów betonowych w technologii 
gruntu zbrojonego. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ilości sprawdzonych w naturze, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 

8. ODBIÓR OSTATECZNY 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót 

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 godzin od 
momentu zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy wykonania 
określonych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrażenie zgody 
na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia 
wszystkich robót związanych z montażem zestawu, a także spełnienia wymagań określonych w projekcie 
technicznym i SST. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Podstawa płatno ści 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania ściany oporowej obejmuje min.: 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji -  zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie dokumentacji muru oporowego wraz z obliczeniami, 
- oznakowanie robót – wytyczenie ściany oporowej, 
- ustawienie bloczków betonowych na uprzednio wykonanej ławie fundamentowej, 
- ułożenie geosiatki polietylenowej do zbrojenia gruntu wraz z łącznikami, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w niniejszej SST oraz zalecanych przez 

Inżyniera. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych-Grunt zbrojony. 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
 odbiorze 
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania. 
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M-20.07.02        ZNAKI WYSOKOŚCIOWE 
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem znaków wysokościowych dla obiektu inżynierskiego realizowanego w ramach zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem znaków 
wysokościowych, a zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Znak wysoko ściowy – znak pomiarowy słu żący do oceny prawidłowej pracy obiektu in żynierskiego, 
mocowany w konstrukcji i powi ązany ze znakiem stałym.  

1.4.2. Znak wysoko ściowy stały – znak pomiarowy posadowiony w niewielk iej odległo ści od obiektu i 
powi ązany ze znakami mocowanymi w konstrukcji.  

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi normami i OST D-M 00.00.00 
Wymagania Ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania podano w OST D-M 00.00.00. Wymagania Ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inżyniera.  
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z naniesionymi punktami wysokościowymi (reperami).  

2. MATERIAŁY  

2.1. Znaki wysoko ściowe umieszczane na konstrukcji 

Znaki wysokościowe z aluminium lub stali nierdzewnej. Zastosowane znaki muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
Do wklejenia znaków stosować żywiczna zaprawę kotwiącą wg SST M-20.10.01. 

2.2. Stały znak wysoko ściowy 

Materiały do wytworzenia znaku stałego z betonu B30 (C25/30) wg OST M 13.01.00.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.  
- Znaki wysokościowe rozmieścić zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rzędne znaków ściennych oraz dokładne 
usytuowanie znaku stałego należy uzgodnić z Inżynierem.  
- Znaki osadzać w konstrukcji w otworach wierconych wg SST M-20.10.01. 
- Dla wykonywania okresowych pomiarów odkształceń wykonać stały znak wysokościowy (reper)  
- Stały znak wysokościowy wykonać w kształcie ostrosłupa ściętego i posadowić na gruncie rodzimym poniżej 
poziomu przemarzania, poza korpusem drogi, w odległości < 50 m od obiektu na terenie pasa drogowego.  
- Znak stały dowiązać do niwelacji państwowej.  
- Po wykonaniu należy dokonać pomiarów znaków wysokościowych i wysokościowych stałych i zestawić je w formie 
tabelarycznej oraz w formie rysunkowej (plan sytuacyjno – wysokościowy) inwentaryzującej punkty pomiarowo-
kontrolne.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

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

6.1. Kontrola materiałów 

Znaki wysokościowe nie powinny wykazywać widocznych gołym okiem uszkodzeń zewnętrznych.  

6.2. Kontrola robót 

Należy sprawdzić zgodność rozmieszczenia znaków wysokościowych z Dokumentacja Projektową.  

7. OBMIAR ROBÓT 

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

Jednostką obmiarową jest szt [sztuka] znaku wysokościowego określonego rodzaju w miejscu wskazanym w 
Dokumentacji Projektowej oraz wg zaleceń Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.  
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót ostatecznych.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z Dokumentacją 
Projektową, SST oraz normami i przedstawić je do ponownego odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną jednostkę obmiarową w 
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie 
koszty wykonania danych prac. 

Cena jednostkowa powinna obejmować: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− sprawdzenie i wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wykonanie stałego znaku wysokościowego, 
− montaż na konstrukcji znaków wysokościowych, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 

 D-M-00.00.00    Wymagania ogólne 

10.2. Przepisy geodezyjne 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) 
Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Stan prawny na dzień 
24.03.2004 r. 
Instrukcje techniczne  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w szczególności: 

a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
b) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 
c) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
d) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 

Wytyczne techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
a) G-3.1 Osnowy realizacyjne 
b) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
c) G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe 

10.3. Polskie Normy 

PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria błędów. Rachunek wyrównawczy. 
Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia 

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
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PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia 

PN-N-99310:2000      Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

10.4. Przepisy mostowe 

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 (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
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M-20.10.01 WIERCENIE OTWORÓW I OSADZENIE KOTEW   
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Szczegóowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wierceniem otworów i wklejaniem kotew w konstrukcji na obiekcie inżynierskim w ramach realizacji zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Wymagania techniczne zawarte w specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonywaniem otworów konstrukcyjnych 
lub technologicznych w betonie, betonie zbrojonym, betonie sprężonym lub w krawężniku oraz w razie konieczności 
mocowania wyposażenia przy pomocy kotew wklejanych lub rozporowych.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Otwór konstrukcyjny - otwór, którego wykonan ie wynika z projektu technicznego naprawy lub 
remontu konstrukcji i stanowi element robót zasadni czych.  

1.4.2. Otwór technologiczny - otwór pomocniczy wyko nany wył ącznie w celu umo żliwienia prowadzenia 
robót zasadniczych wg okre ślonej technologii.  

1.4.3. Otwór cylindryczny - otwór o przekroju kołow ym.  

1.4.4. Otwór kształtowy - otwór o przekroju innym n iż kołowy.  

1.4.5. Wiercenie perforacyjne otworu - wykonanie sz eregu stycznych lub pokrywaj ących si ę częściowo 
otworów cylindrycznych rozmieszczonych wzdłu ż konturu otworu kształtowego lub cylindrycznego 
o średnicy znacznie wi ększej ni ż średnica u żytego wiertła.  

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi normami i OST D-M 00.00.00 
Wymagania Ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania robót  

Ogólne wymagania podano w OST D-M 00.00.00. Wymagania Ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

Stosowane materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz być zatwierdzone przez Inżyniera.  
 - Kotwy posiadające Aprobatą Techniczną,  
 - Pręty stalowe wg Dokumentacji Projektowej i zgodnie z PN-H-84020,  

- Materiały do wklejenia: zaprawa lub materiał pochodzenia żywicznego (o ile w Dokumentacji Projektowej 
nie określono inaczej), posiadające Aprobatę Techniczną.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.  
- Projektuje się zastosowanie wiertarek z wiertłami koronkowymi. Nie należy stosować wiertarek udarowych dla 
otworów o średnicy Ø ≥ 20 mm.  
- Użyty przez Wykonawcę sprzęt wiertniczy jak też stosowane wiertła spiralne lub koronkowe powinny zapewniać 
ciągłość prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót.  
- Zastosowanie przez Wykonawcę do wykonania cylindrycznego otworu konstrukcyjnego wiertła o średnicy większej 
lub mniejszej od nominalnej średnicy otworu podanej w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inżyniera.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.  
Należy stosować następujące średnice otworów : 1,2d - przy osadzaniu na zaprawę i 1,1d przy osadzaniu na 
materiał pochodzenia żywicznego d- średnica mocowanego pręta.  
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5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Otwory konstrukcyjne lub technologiczne w be tonie elementów konstrukcji obiektów mostowych 
mog ą być wykonywane wył ącznie przy u życiu wierteł spiralnych lub koronowych. Niedopuszcz alne 
jest wykonywanie otworów metod ą dłutowania betonu przy u życiu młotka wyburzeniowego.  

5.1.2. Na wykonanie otworu technologicznego w beton ie elementu konstrukcji obiektu mostowego 
Wykonawca musi uzyska ć zgodę Inżyniera wyra żoną na piśmie.  

5.1.3. Cylindryczne otwory przelotowe o średnicy powy żej 20 mm nale ży wykonywa ć przy u życiu wiertła 
koronowego metod ą bezudarow ą.  

5.1.4. Otwory konstrukcyjne w betonie zbrojonym nal eży wykonywa ć przy u życiu diamentowego wiertła 
koronowego.  

5.1.5. Nieprzelotowe otwory konstrukcyjne Wykonawca  obowi ązany jest oczy ścić strumieniem spr ężonego 
powietrza o ci śnieniu nie mniejszym ni ż 0,6 MPa lub odkurzaczem przemysłowym i zabezpieczy ć je 
przed zanieczyszczeniem.  

5.1.6. Zlikwidowanie otworów technologicznych po ic h wykorzystaniu nale ży do Wykonawcy.  

5.1.7. Wyrównanie powierzchni bocznych otworów kons trukcyjnych wykonanych metod ą wiercenia 
perforacyjnego nale ży do Wykonawcy.  

5.1.8. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz r ozbiórka rusztowa ń, pomostów roboczych i innych 
urządzeń pomocniczych niezb ędnych do prowadzenia robót, nale ży do Wykonawcy.  

5.1.9. W przypadku natrafienia na zbrojenie podczas  wiercenia otworu nale ży zbrojenie przewierci ć o ile 
nie jest to zbrojenie główne. (Lokalizacja otworu p owinna by ć uzgodniona z In żynierem)  

5.2. Osadzenie kotew i ł ączników  

Sposób osadzania kotew i zastosowane materiały do wklejenia, powinny być zgodnie z Instrukcją Producenta i z 
Aprobatą Techniczną oraz zaakceptowane przez Inżyniera.  

5.3. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem oraz 
ochrona użytkowników obiektu przed zakurzeniem lub zamoczeniem wodą użytą do chłodzenia wiertła, należy do 
obowiązku Wykonawcy.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.  
Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu średnicy i głębokości otworów.  
 
Kontrolę jakości wykonania otworów technologicznych przeprowadza Wykonawca wg zasad określonych dla funkcji 
jaką otwory te spełniać mają przy wykonywaniu robót zasadniczych.  
 
Kontrola jakości wykonania otworu konstrukcyjnego obejmuje:  

− porównanie usytuowania osi otworu w elemencie konstrukcji z Dokumentacją Projektową ; odchyłka wymiaru 
liniowego nie powinna przekraczać ± 5 mm,  

−  sprawdzenie z Dokumentacją Projektową wymiarów otworu kształtowego; dopuszczalna odchyłka ± 10 mm,  
− sprawdzenie głębokości otworu nieprzelotowego i porównanie jej z wielkością projektowaną; dopuszczalna 

odchyłka ± 5 mm,  
− sprawdzenie średnicy wiertła użytego przez Wykonawcę do wykonania otworu cylindrycznego z projektowaną 

średnicą otworu,  
− sprawdzenie kąta nachylenia osi otworu do powierzchni elementu w przypadku wykonania otworu ukośnego; 

dopuszczalna odchyłka ± 5°.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.  
Na podstawie wyników odbiorów wg p.6. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.  
Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, należy uznać za zgodne ze SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze SST i przedstawić je do ponownego odbioru.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-91/S-10041 Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i badania. 
Instrukcje producenta sprzętu, producenta śrub i zaprawy do mocowania kotew. 
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M-20.10.17       ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem rur osłonowych dla przeprowadzenia urządzeń obcych w ramach zadania: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem rur 
osłonowych dla urządzeń obcych w strefie prowadzenia robót. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi normami i OST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne ". 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej SST są rury osłonowe. Średnice rur 
dostosować do istniejących urządzeń obcych. 

2.2. Rury osłonowe DVK 

Jako rury ochronne na projektowane urządzenia obce, przewiduje się zastosowanie rur typu DVK o minimalnej 
średnicy 160mm. Rury DVK są to dwuścienne, giętkie rury osłonowe posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i 
ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę wewnętrzną. Przewiduje się stosowanie rur produkowanych w odcinkach max. 
6-cio metrowych. 
 
Rury powinny mieć powierzchnię gładką, bez pęcherzy, wyraźnych zapadnięć i obcych wtrąceń. Końce rur powinny 
być obcięte prostopadle do osi. Barwa ścianek rur powinna być zgodna z zamówieniem, jednorodna, bez wyraźnych 
odcieni i zmian intensywności. 
Minimalne wymagania dotyczące cechowania rur: 

− nazwa i znak producenta, 
− wymiar nominalny, 
− klasa, sztywność lub grubość ścianki, 
− materiał, 
− data produkcji. 

 
Rury powinny być cechowane. Cechowanie powinno być wykonane poprzez nadrukowanie lub wtłoczenie 
bezpośrednio na ściance zewnętrznej w sposób trwały tak, aby była zachowana czytelność podczas całego procesu 
składowania, transportu i eksploatacji. Rury powinny być cechowane w odległościach nie większych niż 1 m.  
 
Rury należy łączyć za pomocą systemowych uszczelek elastomerowych lub złączek zaciskowych z uszczelkami. Do 
zaślepienia rur na końcach stosować systemowe manszety. Zastosowany system rur i ich oprzyrządowania powinien 
umożliwiać w trakcie eksploatacji wymianę poszczególnych, ewentualnie uszkodzonych segmentów rury na elementy 
nowe, bez konieczności pracochłonnego demontażu całych odcinków rur. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
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− zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu rur, 
− drobnych narzędzi do montażu oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do wykonywania robót objętych niniejszą SST powinny zapewniać 
ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. 
W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze użytego przez Wykonawcę sprzętu (narzędzi) nie 
zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowania 
sprzętu (narzędzi). 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Pakowanie, transport, składowanie materiałów 

Rury wytwarzane w odcinkach prostych powinny być wiązane za pomocą taśm z podkładkami drewnianymi w 
pakiety. 
Do każdego opakowania rur powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

− nazwę i adres producenta, 
− oznakowanie wyrobu, 
− datę produkcji. 
 

Rury powinny być składowane w pozycji poziomej na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 
mniejszej niż 5 cm. 
Rury należy transportować w położeniu poziomym. Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność, 
aby rury nie zostały uszkodzone. Rury nie powinny być przeciągane lecz przenoszone. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do 
stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny. 
Miejsca pozyskania elementów przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca robót powinien: 
− wykonać prace pomiarowe - wytyczyć trasę rurociągów, 
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.3. Układanie zabezpieczenia kabla w wykopie 

Przed przystąpieniem do robót należy przekopami próbnymi zlokalizować ich przebieg i trwale oznakować. 
Największe zbliżenie do kabli następuje w rejonie umocnień brzegu rzeki. Odcinek kabla biegnący w strefie robót 
należy odkopać. Średnicę rury dostosować do urządzenia obcego. Pod rurą wykonać posypkę piaskową.  

 
UWAGA : 
Zamiar prowadzenie robót związanych z odkryciem kabli i zabezpieczeniem należy zgłosić w rejonowym zakładzie 
gestora tych urządzeń.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do trwałego oznakowania na powierzchni terenu trasy kabli istniejących 
odkrytych podczas robót dla umożliwienia ochrony kabli podczas prowadzenia robót. 

5.4. Monta ż rur osłonowych 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami niniejszej SST. Rury należy układać wg rysunku szczegółowego 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ewentualne cięcie rur należy wykonać przy zachowaniu: 
− kąta prostego, 
− czystej powierzchni cięcia, 
− braku zadziorów i ubytków. 

 
Rurociągi powinny być wyposażone w zaślepki (manszety). Elementy rurociągów, zależnie od ciężaru, montować 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. Łączenie rur pomiędzy sobą powinno odbywać się za pomocą 
odpowiednich złączek uniemożliwiających wysunięcie się rur. 
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W przypadku montażu rur osłonowych na obiekcie, rury muszą być zastabilizowane w deskowaniu tak, aby nie uległy 
przesunięciu w trakcie betonowania. 

5.5. Roboty wyko ńczeniowe 

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków przebudowy 
obiektu i roboty porządkujące. 

6. KontRola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed rozpoczęciem 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.), 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Kontrola materiałów 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami podanymi w pkcie 2 niniejszej SST. 

6.3.2. Kontrola wykonania robót 

Kontrola wykonania robót obejmuje sprawdzenie: 
− poprawności ułożenia rur osłonowych, 
− poprawności połączeń rur osłonowych i montażu zaślepek,  
− poprawności wykonania podsypek i zasypek. 
 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z wymaganiami SST, norm,  przepisów oraz wytycznymi gestorów 
urządzeń obcych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m [metr] rury osłonowej określonej średnicy i rodzaju na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i przy spełnieniu wymagań niniejszej SST. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8 
Podstawą odbioru robót jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia wszystkich 
robót związanych z montażem rur osłonowych na urządzenia obce, a także spełnienie wszystkich wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunków wynikających z postanowień Inżyniera. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz 
oceny jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
 
Cena jednostkowa zamocowania  m rury osłonowej obejmuje: 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- przekopy próbne  i oznakowanie instalacji, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie podsypki, 
- montaż rury ochronnej w wykopie (poza obiektem) lub w deskowaniu (na obiekcie), 
- połączenia pomiędzy odcinkami rury, 
- zaślepienie rur na końcach, 
- wykonanie zasypki, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w SST i zaleconych przez Inżyniera, 
- przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- uporządkowanie terenu. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
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10.1. Normy 

PN-EN 743:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 
Oznaczenie skurczu wzdłużnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


