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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1 Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z inwestycją: 
 
Nazwa inwestycji: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Bukowej wraz z budowa odwodnienia w Suszcu – ETAP I” 
 
Adres inwestycji:  ul. Bukowa w Suszcu 
 
Zamawiający:  Gmina Suszec 
                      43 – 267 Suszec 
                      ul. Lipowa 1 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót 
 
Celem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy ul. Bukowej w Suszcu wraz z budową kanalizacji 
deszczowej. Jest to pierwszy etap przebudowy ul. Bukowej. 
        W zakres opracowania wchodzi przebudowa jezdni, budowa miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie 
drogowym, przebudowa istniejącego chodnika i budowa nowego oraz budowa kanalizacji deszczowej 
                     Celem opracowania jest przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Bukowej w Suszcu. 
Przebudowywana drogą jest oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 111 KD. 
Jest to droga dojazdowa o kategorii ruchu KR2. Na włączeniu do drogi powiatowej (odcinek długości 11m) ul. Bukowa 
będzie posiadała konstrukcje jezdni dostosowana do kategorii ruchu KR3. Początek opracowania zlokalizowany jest na 
krawędzi jezdni drogi powiatowej ul. Wyzwolenia , natomiast koniec znajduje się przy parceli nr 177/15. 
Przebudowywany odcinek drogi gminnej ma długość 306 m 
 
4.1. Włączenie ul. Bukowej do drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia 
 
 Włączenie ul. Bukowej do drogi powiatowej zostało opracowane na podstawie warunków technicznych 
wydanych przez Powiatowy Zarząd dróg w Pszczynie pismem nr PZDDT.7011.1.007.2.2013. Lokalizacja włączenia 
drogi gminnej do powiatowej uległa korekcie ze względu na konieczność doprowadzenia do zgodności z miejscowym 
planem zagospodarowania terenu. Oś jezdni została przesunięta w kierunku zachodnim o około 6,0m .  
 Na długości około 11,0 m od krawędzi drogi powiatowej ul. Wyzwolenia jezdnia będzie posiadała konstrukcję 
dostosowaną od kategorii ruchu KR3.  Krawędzie drogi powiatowej i gminnej zostaną wyokrąglona łukami kołowymi o 
promieniach R=8m. Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona krawęŜnikami betonowymi o wymiarach 15 x 30 cm 
posadowionymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/16. Wysokość krawęŜnika mierzona od poziomu jezdni na 
przejściu dla pieszych będzie wynosić 2 cm, a poza przejściem dla pieszych 14 cm.  Z obu stron jezdni zaprojektowany 
został chodnik, który zostanie połączony z istniejącym chodnikiem biegnącym wzdłuŜ drogi powiatowej. Szerokość 
projektowanego chodnika wynosi 2,0m.Spadek poprzeczny drogi gminnej przy krawędzi jezdni ul. Wyzwolenia 
dostosowany będzie do jej ukształtowania. Na dalszym odcinku będzie jednostronny o wartości 2%. Wody opadowe w 
obrębie skrzyŜowania zostaną skierowane do projektowanej studzienki ściekowej k1 włączonej do istniejącej studni 
rewizyjnej Dist. 
 Przesunięcie drogi gminnej pociąga z sobą konieczność wycinki jednego drzewa, które obecnie znajduje się na 
poboczu. 
 
4.2.  Zagospodarowanie terenu od km 0,0 + 11,0 do km 0,3 + 6,0 ( koniec opracowania) 
         
 Na odcinku od początku opracowania do km 0,0 + 75,0 m jezdni posiada szerokość 5,0 m. Następnie jezdnia 
zwęŜa się skosem 1 :10 do szerokości 4,0 m. Przedmiotowe opracowanie  jest pierwszym etapem przebudowy ul. 
Bukowej , jej dalszy przebieg jest określony miejscowym planem zagospodarowania ternu Gminy Suszec.  
 Przed budynkiem w którym znajduje się min. poczta i przedszkole został zaprojektowany chodnik z kostki 
brukowej betonowej o zmiennej szerokości mieszczącej się w granicach od 5 do 14 m. Na tym odcinku zaprojektowano 
równieŜ zatokę postojową zlokalizowaną prostopadle do osi jezdni. W skład zatoki wchodzi 9 miejsc postojowych o 
wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 1 miejsce postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m ( dla samochodów osób niepełnosprawnych). 
Spadek poprzeczny zatoki jest jednostronny i skierowany do krawędzi jezdni ul. Bukowej o wartości 2%. Za zatoką 
znajduje się  zjazd publiczny na istniejący parking. Krawędzie jezdni i zjazdu zostaną wyokrąglone łukami o 
wymiarach R=6,0 m. 
 Za zjazdem na parking jezdnia zwęŜa się do szerokości 4,0 m. W km 0,1 + 64,50 po prawej stornie znajduje się 
skrzyŜowanie z droga gminną ul. Modrzewiową. SkrzyŜowanie to zostało zaprojektowane jako zwykłe, krawędzie 
jezdni wyokrąglone łukami o wartości R=6,0m. Jezdni ul. Modrzewiowej będzie miała szerokość 5,0 m. Za 
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nawierzchnią asfaltową wykonaną na ul. Modrzewiowej zostanie wykonana na  długości 11,0 m nawierzchnia 
tłuczniowa zeskanowana skosami 1:10 do szerokości 2,9 m. 
 Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona od strony lewej krawęŜnikiem betonowym 15 x 30 cm posadowionym 
na ławie betonowej z oporem . Z prawej strony nawierzchnię jezdni ograniczy krawęŜnik betonowy najazdowy o 
wymiarach 15 x 22 cm. W zakres opracowania wchodzi przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów do posesji do 
granicy pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdów od strony posesji prywatnych zostanie ograniczona krawęŜnikiem 
wtopionym o wymiarach 12 x 25 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem. W miejscach zjazdu na połączeniu 
nawierzchni jezdni i zjazdu zaprojektowano krawęŜnik najazdowy o wymiarach 15 x 22 cm posadowiony na ławie 
betonowej z oporem. KrawęŜnik najazdowy będzie wystawał nad nawierzchnię jezdni 4 cm, natomiast krawęŜnik o 
wymiarach 15 x 30 cm będzie wystawał 12 cm nad poziom jezdni. Spadek poprzeczny jezdni jest jednostronny o 
wartości  2% i skierowany od strony prawej do lewej. 
 Za krawęŜnikami zostanie wykonane pobocze do granicy pasa drogowego o maksymalnej szerokości 0,90m. 
Powierzchnia pobocza zostanie wykonana z humusu obsianego trawą. 
 Odwodnienie przebudowywanej i rozbudowywanej ul. Bukowej w Suszcu będzie odbywać się przez 
nowoprojektowany system kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 315 mm. Projektowany odcinek kanalizacji będzie 
włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej w okolicy ul. Wyzwolenia. Projektowana kanalizacja deszczowa ma dł. 
299,6 m i została zaprojektowana ze spadkiem 0,5% na całej jej długości. Wody opadowe i roztopowe zostaną 
odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podłuŜne do projektowanych studzienek ściekowych. Studzienki ściekowe 
z osadnikiem, średnicy Ø 500 mm będą wykonane z kręgów betonowych z włazem Ŝeliwnym jezdniowym D 400 kN i 
koszem. Kratki ściekowe  
( 9 szt.)zostaną połączone ze studniami rewizyjnymi przykanalikami z rur PCV Ø 160 mm. Łączna długość 
projektowanych przykanalików z rur PCV Ø 160 mm to 32,1 m. 
Zaprojektowano 9 szt. nowych studni rewizyjnych Ø 1200 mm z kręgów betonowych. Istniejąca studnia rewizyjna przy 
ul. Wyzwolenia , zostanie wymieniona na nową o średnicy 1200 mm..  
 

1.3  Informacje o terenie budowy 
       Na terenie projektowanej drogi znajdują się następujące urządzenia: 

− Na terenie przebudowywanego parkingu znajdują się następujące urządzenia podziemne: 
− Kable teletechniczne ( kolidujący odcinek sieci teletechnicznej zostanie przebudowany według odrębnego 

opracowania ) 
− Kable energetyczne  
− Kanalizacja deszczowa 
− Kanalizacja sanitarna ,wodociąg ( obudowy wraz ze skrzynką zasuw oraz studnie kanalizacyjne naleŜy 

wyregulować i wyprowadzić na wysokość nowej rzędnej przebudowywanej drogi. Odcinki sieci 
kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych naleŜy wyczyści za pomocą urządzenia 
wysokociśnieniowego).  

− Sieć gazowa ( kolidujący odcinek sieci gazowej zostanie zabezpieczony rurą osłonową stalową 
dwudzielną St DN 150 mm na długości 9,0m 

       Wszelkie roboty ziemne wykonywane w pobliŜu istniejących urządzeń naleŜy prowadzić w sposób ręczny 
wykonując przekopy kontrolne, pod nadzorem właścicieli instalacji.  
Podczas wykonywania robót naleŜy uwzględnić wszelkie uwagi zawarte  
w uzgodnieniach branŜowych. 
1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

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

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 

robót 
2) kopię decyzji administracyjnej umoŜliwiającej wykonywanie robót 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
4) dziennik budowy 
5) komplet specyfikacji technicznych 

 
1.5. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
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zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje 
i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej 
pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 

 
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

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

W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać Przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną i 
nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”. 

„Plan bioz” naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(DzU. Nr 120, poz.1126), uwzględniając równieŜ wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek 
z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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1.8.  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe 
on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Ŝeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony cenę 
umowną. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

- utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów budowlanych, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi 

z wykopów. 
 
1.9. Zabezpieczenia jezdni 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelki niezbędne zwolnienia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.10. Nazwy i kody 

Grupy, klasy i kategorie robót budowlanych. 
Zgodnie ze Wspólnym słownikiem Zamówień kody stanowią podstawowy słownik CPV. 
Wszystkie objęte zamówieniem roboty zawarte są w dziale  

45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232400 – 6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

   45233226 – 9  Drogi dojazdowe 
1.11.  Określenia podstawowe 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie . 

- Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca, potwierdzający, Ŝe 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

- Wspólny słownik zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. 

- Grupy, klasy, kategorie robót – określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt.1ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
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z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania 
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących  z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem 

i kontrol ą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu  

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

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić 
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 
10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 
takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.3 . Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.  
 
2.4 . Wariantowe stosowanie materiałów 
 JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów 
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o poprawnym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz zamawiającym, podejmuje odpowiednia decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
materiał (element budowy) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
     Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego 
koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i uwaŜa 
się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
       
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
6.1  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi, a dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
 
6.2  Pobieranie próbek 
 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 
6.4. Dokumentacja budowy 
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Dokumentację budowy, zgodnie z art. 3 pkt.3 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączony projektem budowlanym, 
- dziennik budowy,  
- protokoły odbioru częściowych i końcowych, 
- operaty geodezyjne, 
- ksiąŜki obmiarów robót, 
- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Inne istotne dokumenty budowy: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) Opinie ekspertów i konsultantów, 
f) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 
 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
   

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie iterminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ 
linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.  
 Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku  
wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 

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

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

NaleŜy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru instalacji przed dokonaniem końcowego 
odbioru obiektu budowlanego. 
 
8.4. Odbiór częściowy i etapowy 

NaleŜy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych części robót (np. stan zerowy). 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego – w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszenia wad i usterek do 
usunięcia przez wykonawcę. 
 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu  (jeŜeli 

były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.7. Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

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

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

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego tanu i porządku terenu 
budowy, 

b) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy) 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta 
i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
d) dziennik budowy. Dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
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e) wynik badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

f) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
g) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 
jakości, 

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie inwestycji 
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom inwestycji, 

i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
j) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

NaleŜy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane 
w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. NaleŜy takŜe określić 
sposób rozliczenia robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu 
budowy, rusztowania i inne, a takŜe prac towarzyszących, np. prace geodezyjne i inne. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz 

z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 

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

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
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D – 05.03.23   –   Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej      66-68 
D – 07.01.01   –   Oznakowanie poziome        69-71 
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 UWAGA! 
WARUNKIEM KONIECZNYM PRZY WYKONYWANIU WSZYSTKICH CZYNNOŚCI (NIśEJ 
WYMIENIONYCH) JEST SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OGÓLNYCH (ZAMIESZCZONYCH WYśEJ) 
 
 



 13 

  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

USUNIĘCIE DRZEW  
Na podst.  D-01.02.01 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem drzewa dla zadania pn. „Przebudowa ul .Bukowej w Suszcu” 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew, 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do usuwania drzew  
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków naleŜy stosować: 

− piły mechaniczne,  
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, 

− spycharki, 
− koparki lub ciągniki  

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport pni i karpiny 
 Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew 
 Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie 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. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren 
naleŜy 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 naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 
cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
  
5.2. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami wskazaniami 
InŜyniera. 
 JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne pozostałości po przeróbce powinny być 
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 JeŜeli 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, umoŜliwiających 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. 
 JeŜeli 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 
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powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez InŜyniera, 
w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie. 
 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po 
spaleniu, za zgodą InŜyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. KaŜda 
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. Kontrola robót przy usuwaniu drzew 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzaków jest: 

− dla drzew - sztuka, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

− zasypanie dołów, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

Na podst.  D-01.02.04 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi. zadania pn. „Przebudowa ul. Bukowej w Suszcu” 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

− warstw nawierzchni z asfaltu, 
− nawierzchni z kostki betonowej i płytek chodnikowych 
− krawęŜników, 
− obrzeŜy, 
− prefabrykatów betonowych 

 
2. SPRZĘT 
 
2.1. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, i przepustów moŜe być wykorzystany sprzęt 
podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 

− spycharki, 
− ładowarki, 
− Ŝurawie samochodowe, 
− samochody cięŜarowe, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni 
− koparki. 

 
3. TRANSPORT 
 
3.1. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, zaleca się wykorzystanie samochodów 
samowyładowczych 5-10 t . 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
w pkt 1.2. Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać częściowo mechanicznie i częściowo ręcznie. 
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone przez InŜyniera. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
5.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

− dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, - m (metr), 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
7.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie, zerwanie nawierzchni i rozebranie nawierzchni, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, część materiałów zostanie ponownie uŜyta (kostka 

betonowa) , ułoŜenie na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy: 
− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej  
− rozbiórka ław, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki przeznaczonego do utylizacji, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 

( ROBOTY ZIEMNE ) 
Na podst.: D - 02.01.01 

  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych dla zadania pn. Przebudowa ul. Bukowej w Suszcu. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
  
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe nawierzchni  
podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoŜe nawierzchni 
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, naleŜy podłoŜe doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja 
projektową i SST. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki ), 

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

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

  
4. TRANSPORT 
 Transport urobku powinien odbywać się przy pomocy samochodów samowyładowczych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ± 10 cm. 
RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, 
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 
 
5.2. Odwodnienie wykopów 
 NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 
2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
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oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 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 obciąŜa Wykonawcę. 
 
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla: 

innych dróg 
kategoria ruchu KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 

 
 JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tab. 1. 
 JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca 
i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 

Większa część gruntu pozyskana z wykopów zostanie wywieziona, miejsce składowania wskaŜe Inwestor. 
Natomiast z pozostałej części gruntu zostaną wykonane skarpy o nachyleniu 1:1,5.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola wykonania wykopów 
 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
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– profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
– zagęszczenie powierzchni wykopu,  
– rozplantowanie urobku na odkładzie,  
– wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
– rekultywację terenu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ULEPSZONE PODŁOśE Z GRUNTU  
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

Na podst. D-04.05.01 
 
 

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

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy i ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17]. 
  
2. Materiały. 

2.2. Cement 

 NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 
32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

 
 Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go stosować za 
zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 

2.3. Grunty 

 Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem naleŜy ocenić na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 
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 Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanych cementem naleŜy stosować grunty 
spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
 Grunt moŜna uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykaŜą, 
Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi 
w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem  
    wg PN-S-96012 [17] 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niŜ: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyŜej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyŜej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniŜej 

 
 
100 
 
85 
 
50 
 
20 

 
 
 
 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niŜ: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niŜ: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 
więcej niŜ: 2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niŜ: 1 

PN-B-06714-28 
[6] 

 
 Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do          30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoŜa pod warunkiem uŜycia specjalnych 
maszyn, umoŜliwiających ich rozdrobnienie             i przemieszanie z cementem. 
 Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się uŜycie gruntów o: 
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niŜ 15%. 
 Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. Kruszywa 

 Do stabilizacji cementem moŜna stosować piaski, mieszanki i Ŝwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające 
wymagania podane w tablicy 3. 
 Kruszywo moŜna uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,           

nie mniej niŜ: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             

%, nie więcej niŜ: 

 
 
30 
 
15 

 
 
PN-B-06714-15 
[4] 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niŜ: wzorcowa 

PN-B-06714-26 
[5] 
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3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niŜ: 0,5 

PN-B-06714-12 
[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poniŜej: 1 

PN-B-06714-28 
[6] 

 
 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w 
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 
przed wymieszaniem róŜnych rodzajów kruszyw. 

2.5. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować 
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania, 
zgodnie z wyŜej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak róŜnic potwierdza przydatność wody do 
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.6. Dodatki ulepszające 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające: 
− wapno wg PN-B-30020 [12], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 
 Za zgodą InŜyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

 W zaleŜności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól- 
                 nych warstw podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 
(MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porności 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoŜa gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
podłoŜu z gruntów wątpliwych                       
i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 1,5 

 

 

0,6 

 
3. sprzęt 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. transport 
 Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. wykonanie robót 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy podłoŜe 
jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeŜeli 
prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5oC w czasie najbliŜszych 7 dni. 
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5.3. Przygotowanie podłoŜa 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoŜa 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 InŜyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

 JeŜeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, 
to po wytyczeniu podbudowy naleŜy ustawić na podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie 
krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości 
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny 
być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn uŜytych do 
wykonania warstwy. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej  

 Zawartość cementu w mieszance nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki dobór 
mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości 
cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 
                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw 
                 podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu ulepszone         podłoŜe 

1 KR 3 6 

  
 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

 Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu moŜna uŜyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
 Po spulchnieniu gruntu naleŜy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia 
rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy uŜyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane 
dozowanie. Wraz z wodą moŜna dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek 
wapniowy. 
 JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości, grunt 
powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naleŜy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno 
lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uŜycie jest przewidziane w tejŜe recepcie. 
 Cement naleŜy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie 
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy uŜyciu rozsypywarek cementu lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, 
gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w 
prowadnicach, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o 
szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
 Po wymieszaniu gruntu z cementem naleŜy sprawdzić wilgotność mieszanki. JeŜeli jej wilgotność jest 
mniejsza od optymalnej o więcej niŜ 20%, naleŜy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie 
wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie moŜe róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 
+10%, -20% jej wartości. 
 Czas od momentu rozłoŜenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 
dłuŜszy od 2 godzin. 
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 Po zakończeniu mieszania naleŜy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 
dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłuŜnych. Do tego celu naleŜy uŜyć równiarek i 
wykorzystać prowadnice podłuŜne, układane kaŜdorazowo na odcinku roboczym. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić 
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po 
uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie 
naleŜy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 

5.8. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy uŜyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
 
 
 Zagęszczanie ulepszonego podłoŜa o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 
pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniŜenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. 
 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 
zakończone nie później niŜ w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
 Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuŜnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą 
być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.9. Spoiny robocze 

 W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
 Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  
naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułoŜonej i 
zagęszczonej mieszance, naleŜy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy wbudować 
kolejny pas. W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od 
obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
 JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leŜącej wyŜej powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez InŜyniera, 
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, ułoŜoną na zakład o szerokości  co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co 

najmniej 7 dni. 
 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 
 Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po 
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera.  
 

5.12. Utrzymanie ulepszonego podłoŜa 

 Ulepszone podłoŜe po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę lub ulepszone 
podłoŜe do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
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ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa obciąŜa 
Wykonawcę robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoŜa  
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeŜeli 
wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoŜa. 
 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub 
zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
6. Kontrola jakości robót 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 
stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

 
Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
lub 
ulepszonego 
pod- 
łoŜa 
przypadająca 
na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 
  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 
4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   
5 Zagęszczenie warstwy   
6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 3 400 m2 
7 Wytrzymałość na ściskanie 

− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   
i wapnem 

− 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami 
lotnymi 

− 90-dniowa przy stabilizacji ŜuŜlem granulowa-  
nym 

 
 
6 próbek 
 
6 próbek 
 
3 próbki 

 
 
 
 
400 m2 

8 Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w 
przypadkach wątpliwych 

 
9 
10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 
− wapna, 
− popiołów lotnych, 
− ŜuŜla granulowanego 

 
przy projektowaniu składu 
mieszanki i przy kaŜdej 
zmianie 

13 Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego 
źródła 

 
14 

 
Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla kaŜdej partii i przy kaŜdej 
zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) w przypadkach wątpliwych            
i na zlecenie InŜyniera 



 26 

 
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem                     i popiołami lotnymi 
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 
 
6.3.2. Uziarnienie gruntu 
 Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub 
gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoŜa. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 
 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80% 
(przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 
6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 
 Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. 
 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego 
podłoŜa. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 
6.3.6. Zagęszczenie warstwy 
 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 
6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 
 Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 
6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań 
naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk 
naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. 
Trzy próbki naleŜy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji 
ŜuŜlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 
6.3.9. Mrozoodporność 
 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 
zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 
6.3.10. Badanie spoiwa 
 Dla kaŜdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, ŜuŜla granulowanego, Wykonawca powinien określić 
właściwości podane w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 
6.3.11. Badanie wody 
 W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 
6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
 Właściwości gruntu lub kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoŜa. 
6.3.13. Wskaźnik nośności CBR 
 Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 [13] dla próbek gruntu stabilizowanego 
wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16]. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy  
        lub ulepszonego podłoŜa stabilizowanych spoiwami 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy lub  
     ulepszonego podłoŜa stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co        

20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*)  
7 Grubość podbudowy i ulepszonego 

podłoŜa 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej 
leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 Nierówności podłuŜne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć                  4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć               4-metrową łatą.  
 Nierówności nie powinny  przekraczać: 
-  12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoŜa. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoŜa                 a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 Oś podbudowy i ulepszonego podłoŜa w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoŜa  +10%, -15%. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
        i ulepszonego podłoŜa 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłoŜu stwierdzi się, Ŝe 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 InŜyniera. 
 JeŜeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone 
podłoŜe przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy 
lub ulepszonego podłoŜa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie 
warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w OST dla poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
7. obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi obejmuje: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie gruntu, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
− dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 
− wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 
− zagęszczenie warstwy, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO śA  

Na podst. D-04.01.01 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem zadania pn. „Przebudowa 
ul. Bukowej w Suszcu” 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  
 
2. SPRZĘT 
 
2.1. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

– równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

– koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
– walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
3.2. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być. wbudowany w nasyp, a nadmiar odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 
 
3.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
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wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 
Strefa 

korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg 

Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
0,97 

  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny 
i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%. 
 
3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
4.1. Badania w czasie robót 
4.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w planie *)  co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
7 Zagęszczenie, wilgotność 

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

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

 
 
4.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
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 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 
cm i -5 cm. 
 
4.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
4.1.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 
 
4.1.5. Rzędne wysokościowe 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
4.1.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad 
i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
4.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoŜa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
4.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 dały wyniki pozytywne. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
7.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
– załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
– profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
– zagęszczenie, 
– utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA  

Na podst. D – 04.02.01 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej podczas przebudowy dla zadania pn. „Przebudowa drogi ul. 
Bukowej w Suszcu” 
2. MATERIAY 
2.1. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

− piaski, 
 

2.2. Składowanie materiałów 
2.2.1. Składowanie kruszywa 
 JeŜeli 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. PodłoŜe w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport kruszywa 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
 Warstwa odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich 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 InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
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 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na 
metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02 [6]. 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 wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności 
optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej 
 Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem 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 wyŜej leŜącej 
warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w 

planie *)  
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
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 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 RóŜnice 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 moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad 
i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.3.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy 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 wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien 
być mniejszy od 1. 
 JeŜeli 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 [6], 
nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 

Na podst. :D - 04.04.04 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego podczas przebudowy pn „Przebudowa drogi 
ul.Bukowej w Suszcu” 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 
 - podbudowę zasadniczą, 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 

– kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
– woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

 
2.2. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 

– tłuczeń od 0 mm do 63 mm, 
– tłuczeń od 0 mm do 63 mm, 
– kliniec od 0m do 31,5 mm 
– kruszywo do klinowania - kliniec od 0 mm do 10 mm. 

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

 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ:   

  
  
35 
40 
  
30 

  
  
50 
50 
  
35 

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

  
2,0 
3,0 

  
3,0 
5,0 

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

  
  
4,0 
5,0 

  
  
10,0 
10,0 

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

  
  
  
30 
nie bada 
się 

  
  
  
nie bada 
się 
nie bada 
się 



 36 

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

  
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 
zasadnicza 

  
Podbudowa 
pomocnicza 

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

  
  
  
3 
4 

  
  
  
4 
5 

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

  
  
75 

  
  
65 

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

  
15 

  
25 

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

  
15 

  
20 

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

  
  
0,2 

  
  
0,3 

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

  
  
40 
nie bada się 

  
  
45 
nie bada się 

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

  
  
  
wzorcowa 

  
2.4. Woda 
 Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport kruszywa 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułoŜona warstwa 
odcinająca. 
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 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoŜa warstwy 
odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyraŜony wzorem: 

15

85

15
D

d
≤

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

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego 
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca 
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje 
rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. 
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 
5.3. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych SST. 
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6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

    Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań na 
dziennej 
działce 
roboczej 

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

1 
2 
3 

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

  
2 

  
600 

4 
5 
6 
7 

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

6000 
i przy kaŜdej zmianie źródła 
pobierania materiałów 

  
  
6.2.2. Badania właściwości kruszywa 
 Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku 
zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 
przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności InŜyniera. 
 
6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
  
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 

20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach na 

kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m2 

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

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej 
leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
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6.3.3. Równość podbudowy 
 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

– 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
– 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.3.7. Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
6.3.8. Nośność podbudowy 
 Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu 
  

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu 
płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I
E  Wtórny M II

E  

Ruch lekki 
 

100 
 

140 
 

 
  
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 
większy od 50 MPa. 

 Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M
II
E do 

pierwotnego modułu odkształcenia M
I
E jest nie większy od 2,2. 

I
E

II
E

M

M

 ≤    2,2 
  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewni to 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego 
pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
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 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 InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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PODBUDOWA  Z  BETONU ASFALTOWEGO 
WG   PN-EN 

 
Na podst.:  D – 04.07.01a 

  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego podczas przebudowy pn. „Przebudowa drogi ul. Bukowej 
w Suszcu” 
 
2. MATERIAŁY 
 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano 
w tablicy 2.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj 
asfaltu 

  badania 50/70 
WŁA ŚCIWO ŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niŜ 
°C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niŜ 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niŜ 

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ 

% PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ 

°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁA ŚCIWO ŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ 

°C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ 

°C PN-EN 12593 [29] -8 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 
  

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 1, tablica 1.1 , tablica 1.2 , tablica 1.3 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i 
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
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2.4. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie 
wody, moŜna zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności 
określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub połączenie warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami 
wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  naleŜy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe 
emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i 
tablica 3 [66]. 
 Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
3. SPRZĘT 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

 Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
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Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich (moŜe 
zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zaleŜności od postępu 
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i 
dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu 
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 
Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni 
moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC16P). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9, 10 - projektowanie 
empiryczne i 11,12 - projektowanie funkcjonalne. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 
(projektowanie empiryczne) [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16P 

KR1-KR2 
AC16P 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, 
[mm] 

od do od do 

31,5 - - - - 
22,4 10

0 
- 100 - 

16 90 100 90 100 
11,2 80 90 75 90 
2 40 60 25 40 
0,125 4 17 4 14 
0,063 3,0 10,0 2,0 9,0 
Zawartość 
lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin4,2 Bmin4,0 

 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy,  KR1 ÷ KR2 
(projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin4,0 
Vmax10,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin50 

VFBmin74 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin16 
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mineralnej 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem 
zamraŜania,  
badanie w 15°C 

ITSR70 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza 
o więcej niŜ 30°C od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy 
najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 13. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem dopuszczalnych róŜnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe (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 podłoŜa pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 14. 

Tablica 14. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-metrową 
lub równowaŜną metodą) [65] 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoŜa pod warstwę 
podbudowy [mm] 

D Pasy ruchu 15 

 
 JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
 Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliŜonych do materiału 
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
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 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z 
receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub załadować 
na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 
[39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania 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 InŜynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca 
powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii wbudowania i 
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed ułoŜeniem 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 15. 

Tablica 15. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa 

Układana warstwa 
asfaltowa PodłoŜe pod warstwę asfaltową 

Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 

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 podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy 
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem.  

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu 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 naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 16. Temperatura 
otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę mieszania i 
wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 16. 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 17. 

Tablica 17. Właściwości warstwy AC [65] 

 
Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC16P,  KR1÷KR4 E) 7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0 

AC16P,  KR5÷KR6 E) 7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 5,0 ÷ 10,0 
E) projektowanie empiryczne, 
F) projektowanie funkcjonalne 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 
przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  

5.9. Połączenia technologiczne 

 Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65]. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.4. Właściwości 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 naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65]. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w 
tablicy 19. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły naleŜy 
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy 
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same 
wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
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Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 
6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia 
większa niŜ 1000 m2 lub 

 
 
 
≤ 10 

 
2.  –  mały odcinek budowy 
 ≤ 10 

NiezaleŜnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie moŜe być 
mniejsza od projektowanej grubości o więcej niŜ 2,5 cm. 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 17. Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia 
danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni,  nie moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 
o więcej niŜ 2,0 %(v/v). 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłuŜnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość 
podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67].   
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej 
o więcej niŜ ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 
cm. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
(ACP). 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie niedotrzymania 
wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 
jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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−  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO. 

WARSTWA  ŚCIERALNA  WG  PN-EN  
Na podst.: D – 05.03.05a 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  podczas przebudowy pn. „Przebudowa drogi 
ul. Bukowa w Suszcu” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Lepiszcza asfaltowe 
 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano 
w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu ACS asfalt drogowy 

KR2, KR3 AC11S 50/70 1) 
 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj 
asfaltu 
50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niŜ °C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ % PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ °C PN-EN 12593 [29] -8 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 
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2.2. Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i 
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.3. Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie 
wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
 
2.4. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub połączenie warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 

c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami 
wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.5. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 
[66]. 
 Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów  
 Asfalt naleŜy przewozić w samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie 
ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
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Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich (moŜe 
zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zaleŜności od postępu 
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i 
dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu 
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 
Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni 
moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC11S). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 9. 
 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 
dla KR2 [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16W 

KR3-KR6 
Wymiar sita #, [mm] od do 

31,5 - - 
22,4 100 - 
16 90 100 
2 10 50 

0,063 2,0 12,0 
Zawartość lepiszcza, minimum*)  

Bmin3,0 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki 

mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to 
do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć przez 

współczynnik α  według równania: 
d

650,2

ρ
α =  

 
 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla 
KR3i 2 [65] 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do 

16 100 - 
11,2 90 100 

8 70 85 
5,6 - - 
2 45 55 

0,125 8 22 
0,063 6 12,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin6,2  
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*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej 
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana 
mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia 

minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć 

przez współczynnik α  według równania: d

650,2

ρ
α =

 
 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy 
ruchu KR2 [65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20 [48] 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin89 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin16 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamraŜania,  

badanie w 15°C 

ITSR90 

 
 
Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR3 
 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN 

13108-20  [48] 

 
Metoda i warunki badania 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraŜania, 

badanie w 15°C 
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5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza 
o więcej niŜ 30oC od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy 
najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 10. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) 
z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe (warstwa wyrównawcza, warstwa wiąŜąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoŜa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności naleŜy przyjąć dane z pomiaru 
równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równość podłuŜna 
jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
[67]. W wypadku podłoŜa z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 11. 
 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-
metrową lub równowaŜną metodą) [65] 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoŜa pod warstwę 
ścieralną [mm] 

D Pasy ruchu 9 

 
 JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
 Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania 
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
 Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliŜonych do materiału 
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć przed wykonaniem 
warstwy asfaltowej. 
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 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub 
z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.4. Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. z warstwy wiąŜącej asfaltowej), przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 
kg/m2, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka 

ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po 
ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy 
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej 
w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu 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 naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 12. 
Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę mieszania 
i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 
  
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 
 
Tablica 13. Właściwości warstwy AC [65] 

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

 
 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi 
i przy brzegach warstwy). 
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 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
5.6. Połączenia technologiczne 
 Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65]. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania w czasie robót 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie niedotrzymania 
wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO. 

WARSTWA WI ĄśĄCA   
WG PN-EN 

D – 05.03.05b 
 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego podczas prac pn. 
„Przebudowa drogi ul. Bukowa w Suszcu” 
.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Lepiszcza asfaltowe 

 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w 
tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat 
technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza    
asfalt drogowy 

KR 3KR2 AC16W,  50/70 
 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46÷54 

3 
Temperatura zapłonu, 
nie mniej niŜ °C PN-EN 22592 [62] 230 

4 
Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

5 
Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), 
nie więcej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ % PN-EN 1426 [21] 50 

7 
Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, 
nie więcej niŜ % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 
Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 8 

10 
Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ °C PN-EN 12593 [29] -5 
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 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 

 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 
[44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i 
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 

 

2.4. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie 
wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub połączenie warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
e) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
f) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, 
w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych. 
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 
 Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
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– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów  

 Asfalt  naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich (moŜe 
zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zaleŜności od 
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych 
powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC16W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6  
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5i 6  
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne. 
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiąŜącej i wyrównawczej (projektowanie empirycznie) [65] 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 
AC16W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 
31,5 - - - - 
22,4 100 - 100 - 
16 90 100 90 100 
11,2 65 80 65 80 
8 - - - - 
2 25 40 25 30 
0,125 5 15 5 10 
0,063 3,0 8,0 3,0 7,0 
Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,4 Bmin4,4 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 
JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości 
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lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik α  według równania: d

650,2

ρ
α =

 
 
 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiąŜącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16W 

KR3-KR6 
Wymiar sita #, [mm] od do 
31,5 - - 
22,4 100 - 
16 90 100 
2 10 50 
0,063 2,0 12,0 
Zawartość lepiszcza, minimum*)  Bmin3,0 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to 
do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć przez 

współczynnik α  według równania: d

650,2

ρ
α =

 
Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej,  KR1 ÷ KR2 
(projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20 
[48] 

Metoda i warunki 
badania 

AC16W 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin3,0 
Vmax6,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin60 

VFBmin80 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin16 

Odporność na 
działanie 
wody 

C.1.1,ubijani
e, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem 
zamraŜania,  
badanie w 15°C 

ITSR80 

 
 
Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, przy 
ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC22W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
wałowanie, 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 
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P98-P100 20, D.1.6,60oC, 10 000 cykli 
[38] 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraŜania,  
badanie w 15°C 

ITSR80 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, przy  

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą 
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C od 
najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najniŜsza temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 12. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 od 140 do 180 

 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach. 

 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiąŜącą lub wyrównawczą  z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoŜa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności naleŜy przyjąć dane z 
pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równość 
podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67]. W wypadku podłoŜa z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 13. 
 
Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-

metrową lub równowaŜną metodą) [65] 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 
podłoŜa pod warstwę 
wiąŜącą [mm] 

D Pasy ruchu 12 

 
 JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
 Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody. 
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 Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania 
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
 Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliŜonych do materiału 
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć przed wykonaniem 
warstwy asfaltowej. 
 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

 

5.4. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa asfaltowa), przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy 
czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma 

większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułoŜeniu 
warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy 
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu 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 naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 14. 
Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę mieszania i 
wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiąŜącej lub wyrównawczej z betonu 

asfaltowego 
 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiąŜąca 0 +2 
Warstwa wyrównawcza 0 +2 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15. 
 
Tablica 15. Właściwości warstwy AC [65] 
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Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC16W,  KR2 F) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 
E) projektowanie empiryczne, 
F) projektowanie funkcjonalne 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 
przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  

 

5.6. Połączenia technologiczne 

 Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65]. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

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

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

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Uwagi ogólne 
 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 
 
6.2.2. Badania Wykonawcy 
 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać InŜynierowi na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe zdecydować o 
dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzić badania 
kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 



 63 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 
6.2.3. Badania kontrolne  
 Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się 
InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16. 
Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek 
moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
6.2.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe 
być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka 
budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.2.5. Badania arbitraŜowe 
 Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika 
zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
 
6.3. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65]. 
 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. 
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 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
6.3.2. Warstwa asfaltowa 
6.3.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w 
tablicy 17. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły naleŜy 
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy 
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same 
wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia 

większa niŜ 1000 m2 lub 
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% 

 
 
6.3.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia 
danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
 
6.3.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni,  nie moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 
o więcej niŜ 2,0 %(v/v). 
 
6.3.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna  
 Do oceny równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość 
podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 
6.3.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej 
o więcej niŜ ± 5 cm. 
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 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 
cm. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie niedotrzymania 
wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
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NAWIERZCHNIA  Z   BRUKOWEJ 

KOSTKI  BETONOWEJ  
Na podst.:  D - 05.03.23 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika ,miejsc postojowych oraz  zjazdów pn. „Przebudowa drogi 
ul. Bukowa w Suszcu” 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drodze, wjazdach i chodniku 

− na wjazdach kostkę brukową betonową typu behaton koloru czerwonego gr. 8 cm, 
− na chodniku kostkę brukową betonową typu behaton koloru szarego gr. 8 cm,  
− na miejscach postojowych kostkę brukową typu behaton koloru grafitowego gr. 8 cm, 

2. MATERIAŁY 
2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.2. 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, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 
2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm.. 

 
2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.5. Nasiąkliwo ść 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej 
niŜ 5%. 
 
2.6. Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe niŜ 

20%. 
2.6. Ścieralność 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej 
niŜ 4 mm. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna 
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami 
na szynie lub krawęŜnikach. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i 
spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. PodłoŜe 
 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z 
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoŜa powinien  być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
  
5.2. Podsypka 
 Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego 
wzoru. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek 
przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy 
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). 
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6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.3 niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Nierówności podłuŜne 
 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
6.3.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.3. Niweleta nawierzchni 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 
 
6.3.4. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OZNAKOWANIE  POZIOME 

NA PODST. D - 07.01.01 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 
poziomego podczas  „Przebudowy drogi ul. Bukowej w Suszcu” 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Oznakowanie opakowań 
 Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kaŜdym opakowaniu był umieszczony 
trwały napis zawierający: 

− nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
− masę brutto i netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
− ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 

 
2.2. Przepisy określające wymagania dla materiałów 
 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są 
w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. 
 
2.3. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do znakowania grubowarstwowego 
 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umoŜliwiające nakładanie ich warstwą 
grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
 Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w 
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny 
tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej. 
 Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi 
w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie 
lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. 
 Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagraŜających zdrowiu ludzi 
i powodujących skaŜenie środowiska. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 
określonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniŜej 40oC. 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od zakresu robót, powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez InŜyniera: 

− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające) oraz 
szczotek ręcznych, 

− spręŜarek, 
− malowarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie 
z normą PN-O-79252 [2].  
 Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki atmosferyczne 
 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, 
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyŜej 85%. 
 
5.2. Jednorodność nawierzchni znakowanej 
 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności 
i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróŜniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niŜ 
15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych naleŜy ustalić 
w SST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa do wykonania znakowania 
 Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, 
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
 
5.4. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku 
lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. 
 Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i 
ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zuŜyta w czasie prac, określona przez 
średnie zuŜycie na metr kwadratowy, nie moŜe się róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%. 
 W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy uŜyciu 
urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu naleŜy dostosować do ich 
zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje InŜynier na 
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej naleŜy zastosować podkład (primer) 
poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do nawierzchni. 
 W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace moŜna wykonywać ręcznie, przy uŜyciu 
prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 
 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, 
następujące badania: 
 w czasie wykonywania pracy: 

− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o 

znakach drogowych poziomych” [3], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości linii, 
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6.1. Tolerancje wymiarów oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z „Instrukcją o znakach drogowych 
poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− −      szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− −      długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej o 150 mm, 
− −      dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej liczonej 

z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości wymaganej, 
− −      dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od wymaganego 

wzoru niŜ ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków 
lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zaleŜności od przyjętego sposobu wykonania robót, moŜe 
być dokonany po: 

− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 
− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 
− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

 
8.2. Odbiór ostateczny 
 Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4]. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 
miesiące.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię  
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OZNAKOWANIE  PIONOWE  

Na podst. D - 07.02.01 
SPIS TREŚCI 
  1. WSTĘP  
  2. MATERIAŁY  
  3. SPRZĘT  
  4. TRANSPORT  
  5. WYKONANIE ROBÓT  
  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  7. OBMIAR ROBÓT  
  8. ODBIÓR ROBÓT  
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oznakowania pionowego podczas przebudowy drogi ul. Bukowej w Suszcu” . 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 
− znaków ostrzegawczych, 
− znaków informacyjnych, 
− znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych. 
2. MATERIAŁY 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 
 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności 
nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. 
Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
− prefabrykaty betonowe, 
− z betonu wykonywanego „na mokro”, 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego naleŜy wykonać z betonu lub klasy, co najmniej C16/20 
wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych naleŜy wykonać  zgodnie z normą PN-B-
03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów naleŜy wykonać na głębokość poniŜej przemarzania gruntu. 
2.4. Konstrukcje wsporcze 
2.4.2. Rury 
 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy 
zaakceptowanej przez InŜyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i 
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w 
granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości 
rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne normy.  
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z 
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 
 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spełniać 
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 
60 µm. 
 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moŜe ona wykazywać 
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoŜa. 
2.5. Tarcza znaku 
2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
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 Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe sposób wykończenia znaku, 
muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, 
określony przez wytwórcę lub dostawcę.  
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moŜe być mniejsza niŜ 28 µm (200 g 
Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 
PN-EN 12899-1: 
2005 [16] 

Wytrzymałość na 
obciąŜenie siłą naporu 
wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na 
obciąŜenie skupione 

kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe odkształcenie 
zginające 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe odkształcenie 
skrętne 

stopień ⋅ m ≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 
  TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m  lub 
stopień ⋅ m 

20 % odkształcenia 
chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź 
tłoczona, zaginana, 
prasowana lub 
zabezpieczona profilem 
krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 
znaku 

- Lico znaku nie moŜe być 
przewiercone z Ŝadnego 
powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej 
podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na 
konstrukcjach wysięgnikowych 

 
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, Ŝe przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie zginające, 
zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie moŜe być większe niŜ 25 mm/m (klasa TDB4). 
2.6. Znaki odblaskowe 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, 
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 
 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej . 
Lico znaku powinno być wykonane z: 
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 (folia z kulkami 

szklanymi lub pryzmatyczna)  
− do nanoszenia barw innych niŜ biała moŜna stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej 

folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne  
− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniŜej 7 lat do znaków stałych, 
2.6.2. Wymagania jakościowe  
 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  odklejeń na krawędziach. Na 
powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niŜ 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o 
wielkości najwyŜej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej 
zniszczenia. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby 
na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ podane w p. 2.6.3. 
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Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez 
lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i zacieków.     
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
2.9. Materiały do montaŜu znaków 
 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków 
jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych 
karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleŜności od 
ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie 
krótszym niŜ tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. 
Prefabrykaty naleŜy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłoŜem a prefabrykatem. 
 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 
Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 
Znaki drogowe naleŜy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nie 
uszkodzony dotarły do odbiorcy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa 

awaryjnego postoju, 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru 
robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, 
rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami 
InŜyniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić 
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
5.3.1. Prefabrykaty betonowe 
 Dno wykopu przed ułoŜeniem prefabrykatu naleŜy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu 
i prefabrykatem naleŜy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 
 JeŜeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z 
powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niŜ 0,03 m. 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją i  SST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1 %, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie 

więcej niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  
[25]. 

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 
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 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - poŜądane jest, 
by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię 
wyniesiona nie więcej niŜ  0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część 
fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niŜ 0,15 m. 
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 
 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, Ŝe dopuszcza się 
barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z 
wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoŜliwiający jej przesunięcie lub 
obrót. 
 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoŜliwiać, przy uŜyciu 
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uŜytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów 
złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
5.11. Oznakowanie znaku 
 KaŜdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita 
powierzchnia naklejki nie była większa niŜ 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna 
być niŜsza od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę naleŜy wykonać z folii nieodblaskowej. 
6. kontrola jakości robót 
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z 
potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań 
z wybra-  nych 
losowo 
elementów w 
kaŜdej dostar-  
czonej partii 
wyrobów liczą-
cej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad uŜyć 
dostępnych narzędzi (np. liniałów 
z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

 
 
Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2  

2 
 
Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i 
materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość 

zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
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− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór ostateczny 
 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
8.2. Odbiór pogwarancyjny 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego naleŜy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać badaniom 
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru pogwarancyjnego. 
Odbiór pogwarancyjny naleŜy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów, 
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KRAW ĘśNIKI  BETONOWE 

Na podst.: D - 08.01.01 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych podczas „Przebudowa drogi ul. Bukowej w 
Suszcu” 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawęŜników: 

− betonowych na ławie betonowej z oporem 15 x 30 cm i najazdowych 15 x 22 cm i wtopionych 12 x 25 cm , 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

− krawęŜniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 

 
2.2. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
2.2.1. Typy 
 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych: 

 U   -   uliczne, 
 D   -   drogowe. 

 
2.2.2. Rodzaje 
 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje krawęŜników betonowych: 

− prostokątne ścięte (uliczne) - rodzaj „a”, 
− prostokątne (drogowe) - rodzaj „b”. 

 
2.3. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Kształt i wymiary 
 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

 
a) krawęŜnik rodzaju „a” 

 
 

 
b) krawęŜnik rodzaju „b” 
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Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
  
Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 
 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 
krawęŜnika krawęŜnika l b h c d r 

U a 100 
15 
15 

30 
22 

min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

D b 100 12 25 
min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 
 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 
b,   h ± 3 

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

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad 
i uszkodzeń 

 Gatunek 1 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 
ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 
 

 - liczba max 2 
 - długość, mm, max 20 
 - głębokość, mm, max 6 

 
2.3.3. Składowanie 
 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.5. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
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a) ławy betonowej - beton klasy C 12/15, wg PN-B-06250 [2], , 
 
2.6. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport krawęŜników 
  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 
  KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.2. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.2.1. Ława betonowa 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.3. Ustawienie krawęŜników betonowych 
5.3.1. Zasady ustawiania krawęŜników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. 
ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, 
Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.3.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubości  5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.3.3. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić piaskiem.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.1.1. Badania krawęŜników 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 
w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 
6.2.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a)  Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
– dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
– dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
  

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
 
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 
 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 
100 m ustawionego krawęŜnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 
1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 

c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m 
krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą 
nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy, 
– wykonanie podsypki, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– ew. wykonanie szalunku, 
– wykonanie ławy, 
– wykonanie podsypki, 
– ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
– wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
– ew. zalanie spoin masą zalewową, 
– zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 

Na podst. D - 08.03.01 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego przy zadaniu pn „Przebudowa drogi ul. Bukowa w 
Suszcu”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 
 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 

− obrzeŜe wysokie 
 
2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 
 
Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 
 
Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 
O 75 

100 
8 
8 

30 
30 

3 
3 
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2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

  
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 
  
2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 
 
2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport obrzeŜy betonowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 



 84 

5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 
 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze Ŝwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki 
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości 

obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeŜa, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D - 09.01.01 
 

ZIELE Ń  DROGOWA 

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

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z załoŜeniem i pielęgnacją zieleni drogowej. 
2. MATERIAŁY 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
3. sprzęt 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
− pił mechanicznych i ręcznych, 
4. transport 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni drogowej moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
  
 W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę moŜliwości dokonywany nocą. 
5. wykonanie robót 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
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 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do gazonów lub 

krawęŜników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się             2 do 3 cm nad terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST przewiduje inaczej, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST przewiduje inaczej, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ 
nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem 

nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę 
października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 
czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy 
stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie                  6 miesięcy od załoŜenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
− . 
6. kontrola jakości robót 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich 

(oprócz roślin cebulkowych i róŜ), 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 

kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie. 
  

  

 
 

  



 89 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : 
KANALIZACJA  DESZCZOWA  

Na podst. D - 03.02.01 

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

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej.          

Odwodnienie przebudowywanej i rozbudowywanej ul. Bukowej w Suszcu będzie odbywać się przez 
nowoprojektowany system kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 315 mm. Projektowany odcinek kanalizacji będzie 
włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej w okolicy ul. Wyzwolenia. Projektowana kanalizacja deszczowa ma dł. 
299,6 m i została zaprojektowana ze spadkiem 0,5% na całej jej długości. Wody opadowe i roztopowe zostaną 
odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podłuŜne do projektowanych studzienek ściekowych. Studzienki ściekowe 
z osadnikiem, średnicy Ø 500 mm będą wykonane z kręgów betonowych z włazem Ŝeliwnym jezdniowym D 400 kN i 
koszem. Kratki ściekowe ( 9 szt.)zostaną połączone ze studniami rewizyjnymi przykanalikami z rur PCV Ø 160 mm. 
Łączna długość projektowanych przykanalików z rur PCV Ø 160 mm to 32,1 m. 

Zaprojektowano 9 szt. nowych studni rewizyjnych Ø 1200 mm z kręgów betonowych. Istniejąca studnia rewizyjna 
przy ul. Wyzwolenia , zostanie wymieniona na nową o średnicy 1200 mm. 
  
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej. 
  
2. MATERIAŁY 

2.2. Rury kanałowe 

Kolektor : 
− z rur PCV – U klasy „S” (SDR 34) Ø 315 mm z wydłuŜonym kielichem. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

− Studnia rewizyjna Ø 1200 mm z kręgów betonowych z betonu klasy min. C45/55 Łączone na uszczelki z 
kinetą i przejściami szczelnymi z pokrywą nastudzienną i włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego – klasy c; Studnie 
wyposaŜone będą w pierścienie odciąŜające 
 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów betonowych lub 
Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 
Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu. klasy min. C45/55, 
wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z: 
− kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 

2.3.3. Dno studzienki 

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

 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi, 
− włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie złazowe 

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

2.6. Studzienki ściekowe 

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

2.6.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 

 Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 

2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

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

2.6.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 

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

2.6.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 

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

2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

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

2.6.6. Kruszywo na podsypkę 

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

2.7. Beton 

2.7.1. Cement 

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

2.7.2. Kruszywo 

 Do betonu naleŜy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moŜe być 
niŜsza niŜ klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

2.7.3. Beton hydrotechniczny 

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

2.8. Zaprawa cementowa 

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

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury kanałowe 

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

2.9.2. Kręgi 

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

2.9.3. Cegła kanalizacyjna 

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

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie 

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

2.9.5. Wpusty Ŝeliwne 

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

2.9.6. Kruszywo 

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

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

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

4.1. Transport rur kanałowych 

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

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. 
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4.4. Transport włazów kanałowych 

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

4.5. Transport wpustów Ŝeliwnych 

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

5.1. Roboty przygotowawcze 

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

5.2. Roboty ziemne 

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

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

5.3. Przygotowanie podłoŜa 

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

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

5.4. Roboty montaŜowe 

 W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasad budowy kanału od 
najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym  do spadku. Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 
być zgodne z Dokumentacja Projektową . 
              Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać +-20mm dla rur PVC. Spadek 
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku reperów nie moŜe przekraczać +-1 cm. 
              KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, 
na co najmniej L’ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
 

5.5. Rury kanałowe 

 Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Rury naleŜy układać w temperaturze od 0o C do 30°C. 
              Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio odsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 

wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować w 
jednej prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym, 
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            Rury PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
            W celu prawidłowego wykonania połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie , aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. 
            Złącze kielichowe wciskane naleŜy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 
nasmarowaniu go smarem silikonowym. 
            Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.   
            Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego 
kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

 Przy wykonywaniu przykanalików naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
•      trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia 

do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 
• minimalny przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,20 m  
• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,       spadki 

przykanalików powinny wynosić od min. 0,5% do max. 4,5%, 
•    kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby wysokość 

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

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

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

  Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyŜej 0,50 m) lub na 
zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
• wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
• studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 
      Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 
•  komina włazowego, 
• dna studzienki, 
•  włazu kanałowego, 
• stopni złazowych. 

 Komora robocza ma wysokość 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych o średnicy 0,60 m. Posadowienie komina 
naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa 
włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
 Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy 
zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku 
zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02 [11].  
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
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5.5.4. Studzienki ściekowe 

 Studzienki ściekowe betonowe  z betonu klasy min C45/55 Ø 500 mm z wpustem Ŝeliwnym D -400 kN  
pod kratą zawieszony kosz. Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni. 
 Wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach prostych w odległości 
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawęŜnika. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 
cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej. 
  

5.5.5. Izolacje 

 Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną 
asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upowaŜnioną jednostkę. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-
96177 [8]. 
 

5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia gruntu dla rur PVC naleŜy po posadowieniu rurociągu na łoŜysku 
nośnym wykopu wykonać obsypkę .Jako materiał , naleŜy uŜyć piasek.. Obsypka powinna być zagęszczana warstwami 
o grubości 10 – 30 cm zagęszczarkami typu lekkiego ( zagęszczarka stopowa 60 kg lub płyta wibracyjna do 300 kg ) 
Stopień zagęszczenia obsypki pod drogami asfaltowymi powinien wynosić 92% ZPPr ( zmodyfikowana próba Proctora 
) , natomiast poza drogami 85% ZPPr. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury – po zagęszczeniu powinna wynosić 
15 cm. Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić b min = 30 cm.  

Obsypki  wąskoprzestrzennych wykopów poprzecznych przez jezdnię, powinny uzyskać do głębokości 1,20 m 
wskaźnik zagęszczenia co najmniej Is=1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem 
zastosowania środków łagodzących skutki osiadań ( np. uŜycie kruszyw dobrze zagęszczanych ) 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary  

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

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

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

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

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

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

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

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
•  odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

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

7.1. Jednostka obmiarowa 

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

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
•  roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
• wykonane komory, 
• wykonana izolacja, 
•  zasypany  zagęszczony wykop. 

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

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

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


