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1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

  Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – 
Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000 -9. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

  Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych     
i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 

D.M. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE     str. 02-24 

D.01.01.01 Geodezyjna obsługa budowy.    str. 25-29 

D.01.02.02      Zdjęcie warstwy humusu i darniny.   str. 30-32 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg z wywozem.   str. 33-37 

D.01.03.01 Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych   str. 38-50 

 niskiego napięcia. 

D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie   str. 51-61 

 i budowie dróg. 

 

 D.02.00.00     ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów.    str. 62-67 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów.    str. 68-80 

 

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych.    str. 81-86 

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.    str. 87-104 

 

D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa.  str. 105-109 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.   str. 110-114 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.   str. 115-123 

D.04.05.01  Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem.   str. 124-136 

D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego.   str. 137-157 

 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -  warstwa ścieralna.   str. 158-178 

D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiąŜąca.   str. 179-199 

D.05.03.11 Recykling.   str. 200-204 
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D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy.   str. 205-209 

 

D.07.00.00    URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.01.01 Oznakowanie poziome.   str. 210-222 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe – Ustawienie z wykonaniem fundamentu.   str. 223-235 

D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych.   str. 236-256 

D.07.10.01 Tymczasowa organizacja ruchu.   str. 257-261 
 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 

D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe.   str. 262-268 

D.08.02.02 Chodniki.   str. 269-275  

D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe.   str. 276-282 

D.08.04.01 Zjazdy i wyjazdy z bram.   str. 283-289 

D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.   str. 290-296 

 

D.10.00.00 INNE ROBOTY    

D.10.05.01      ŚcieŜki rowerowe.   str. 297-303 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

  UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 
1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) – kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie 

naleŜne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie                
z postanowieniami warunków Umowy (Kontraktu). 

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

pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
 
1.4.4. Data rozpocz ęcia – data, określona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), od której 

Wykonawca moŜe rozpocząć Roboty budowlane określone w Umowie (Kontrakcie). 
 
1.4.5. Data zakończenia  – data powiadomienia Zamawiającego przez InŜyniera (Kierownika Projektu) 

o gotowości Robót budowlanych do odbioru.  
 
1.4.6. Dokumentacja Projektowa – wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak równieŜ 
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, 
sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 

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

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

 

1.4.8. Droga tymczasowa (objazdowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
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1.4.9. Dylatacja – miejsca przerw w konstrukcji, w celu umoŜliwienia przemieszczeń konstrukcji – 
wywołanych wpływami termicznymi lub innymi, nie powodując jej uszkodzenia. 

 
1.4.10. Dziennik budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy InŜynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcą i Projektantem. 

 

1.4.11. InŜynier (Kierownik Projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym równieŜ pracownik 
Zamawiającego), wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane – 
InŜynierem określa się Inspektora Nadzoru – Koordynatora).  

1.4.12. Izolacja – lub hydroizolacja – warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody do 
konstrukcji. 

 
1.4.13. Jednostka uprawniona –  jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadająca uprawnienia 

wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badań, przeglądów 
konstrukcji lub innych robót. 

 
1.4.14. Jezdnia  - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.15. Kierownik Budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), 
posiadająca kwalifikacje określone w Prawie Budowlanym. 

 
1.4.16. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.17. Korona drogi  – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.18. Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
 

1.4.19. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

 
1.4.20. Kosztorys ofertowy  – wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys. 
.  
1.4.21. Księga obmiaru  - akceptowany przez InŜyniera (Kierownika Projektu) zeszyt z ponumerowanymi 

stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 

 
 

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

 
1.4.23. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera (Kierownika 
Projektu). 

 
1.4.24. Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 

ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
  a) Warstwa ścieralna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
 
  b) Warstwa wi ąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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  c) Podbudowa  - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 
  d) Podbudowa zasadnicza  - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 
  e) Podbudowa pomocnicza  - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.26. Obiekt mostowy  - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych lub przepust. 
 
1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.28. Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy złoŜona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 

określonej formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca integralny składnik 
Umowy (Kontraktu). 

 
1.4.29. Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

 
1.4.30. Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.31. Podło Ŝe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.32. Podło Ŝe ulepszone  - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 
1.4.33. Polecenie Kierownika Projektu (In Ŝyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Kierownika Projektu (InŜyniera), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.34. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
reprezentowana przez osoby posiadające kwalifikacje określone w Prawie Budowlanym. 

 
1.4.35. Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

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

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.37. Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

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

 
1.4.39. Przyczółek  - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
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1.4.40. Rejestr obmiarów  - akceptowany przez InŜyniera (Kierownika Projektu) rejestr z 
ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 

 
1.4.41. Rekultywacja  - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.42. Roboty budowlane  (roboty)  – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 

zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym 
równieŜ dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 

 

1.4.43. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę               
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.4.44. Specyfikacje Techniczne – zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 
 
1.4.45. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacji robót budowlanych. 
 
1.4.46. Szczegółowe warunki Umowy (Kontraktu)  – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne 

warunki Umowy (Kontraktu). 
 
1.4.47. Szeroko ść całkowita obiektu (mostu/wiaduktu)  - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 

 
1.4.48. Szeroko ść uŜytkowa obiektu  - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 

 
1.4.49. Ślepy Kosztorys  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
 

1.4.50. Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach budowy. 

 
1.4.51. Termin wykonania  – czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakończenie 

całości lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 

 

1.4.52. Umowa (Kontrakt)  – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyraŜona na 
piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za 
uzgodnionym wynagrodzeniem. 

 
1.4.53. Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy. 
 
1.4.54. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę (Kontrakt) w 

wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 
 
1.4.55. Wyroby (materiały) –  wszelkie tworzywa lub elementy, niezbędne do wykonania robót – 

odpowiadające przedmiotowym Polskim Normom lub posiadające Aprobaty Techniczne, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez kierownika 
Projektu (InŜyniera). 

1.4.56. Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.4.57. Zamawiaj ący – kaŜdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie (Kontrakcie), udzielający 
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. 

1.4.58. Zmiana  – kaŜde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych przekazana Wykonawcy na piśmie 
przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera (Kierownika Projektu). 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

  Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

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

(A) Dokumentacja Projektowa załączona w Dokumentach Przetargowych: 
 

(B) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
(Umowy): 

 
a) Wykonawca otrzyma od InŜyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu Kontraktu 

(Umowy) egzemplarze projektów wykonawczych na roboty objęte Kontraktem. 
 

(C) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
 
Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje i uzgodni 
następujące projekty: 

 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu, 
- Projekt organizacji i technologii robót, 
- Harmonogram robót wraz z dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu do zmian wynikających 

z przebiegu robót, 
- Program Zapewnienia Jakości. 

Ww. dokumenty powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 
 

JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt 
w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi (Kierownikowi Projektu) do zatwierdzenia. 
 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez InŜyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy stanowią część Kontraktu (Umowy), 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
  Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych (Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera (Kierownika 
Projektu), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
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  Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
 
  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu (Umowy) aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 

  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera (Kierownika Projektu), tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 
 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Kontraktową (Umowną). 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

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

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 

   a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

   1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów. 
   2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

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

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                      
   i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

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

  Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 

  Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 

  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

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

  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

  Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera (Kierownika Projektu). 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

   Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej (Umownej). 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera 
(Kierownika Projektu). 
 

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

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

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

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

 

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

 

1.5.13. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

  Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, 
których wymagania spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione 
powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono inaczej.  
 
W przypadku, gdy powołane normy lub przepisy są państwowe, lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy, które zapewniają 
wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niŜ wymagany przez wcześniej 
wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
zatwierdzenia na piśmie przez InŜyniera (Kierownika Projektu).  
 
RóŜnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi, co najmniej na 28 
dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W przypadku, 
gdy Kierownik Projektu stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają wykonania na 
zasadniczo równym poziomie lub wyŜszym, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 

 

2.   Materiały  

2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 

    Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono-
wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera (Kierownika 
Projektu). 
    Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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    Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
InŜynierowi. 
 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
   Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
   Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 
   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
 

   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
   

   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów. 

  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 

  W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
 

a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 

b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

  Materiały, nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
 
  KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
   Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
   Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

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

 

3.   Sprzęt 
   Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem (Umową). 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4.   Transport  

   Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 
 
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
   Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
 
   Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
 
   Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.   Wykonanie robót  

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
 

 

 

 

6.   Kontrola jako ści robót  
 

6.1.   Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

    Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracować i przedstawić do aprobaty InŜyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

 

 Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  - bhp, 
  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
  - wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis Laboratorium własnego lub 

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

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

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

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 

   Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.M.00.00.00 

 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                      17 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 

   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
 

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

   InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

6.3.    Pobieranie próbek. 

   Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
InŜynier (Kierownik Projektu) będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 

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

6.4.    Badania i pomiary. 

   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 

6.5.  Raporty z badań. 

   Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.    Badania prowadzone przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 

   Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje. 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub  
• Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

6.8.  Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

    
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                   

w robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                      

 i ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań     

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
 

Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów. 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego      
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia        
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)   korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7.   Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

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

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej netto pomiędzy mierzonymi punktami. Do długości netto nie wlicza się zakładów 
technologicznych. 
 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie           
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

7.4.  Wagi i zasady waŜenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały   
i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony             
z InŜynierem. 
 
 

8.   Odbiór robót  

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

     a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     b) odbiorowi częściowemu, 
  c) odbiorowi ostatecznemu, 
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

Odbioru robót dokonuje InŜynier (Kierownik Projektu). 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,       
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
InŜynier. 

 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera. 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 

 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST                         
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                 
 i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
 

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 

 



D.M.00.00.00    SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

  22                                                                                                                                  Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach  

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny. 

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

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

 

9.  Podstawa płatno ści 

9.1 Ustalenia ogólne. 

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

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót. 
 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:                          

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytków i 

transportu na teren budowy. 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy, 
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

9.2   Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3  Roboty nieprzewidziane. 

Roboty nieprzewidziane są to roboty, których nie moŜna było przewidzieć na etapie 
projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót. 
Rozliczenie rezerwy nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu Konieczności 
sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru (InŜyniera – Kierownika Projektu) oraz 
Zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed 
wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na 
podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione 
w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do Oferty. 
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane. 

 

10.  Przepisy zwi ązane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414                        

z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) 
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163       

z późniejszymi zmianami). 
4. Warunki Kontraktu (Umowy). 
5. Dane Kontraktowe. 



 
 
 
 

           SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

                                      D.01.01.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                                              D.01.01.01                                                                                                            

   Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                    26                        

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

             Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  
i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą przebudowy drogi powiatowej nr 4715E  
Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary.                                 

Kod CPV 45 233000-8.  

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu    
i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

 
 
 

1.3.   Ewidencja i pomiary. 

 Ewidencja obejmuje sporządzenie niezbędnych map powykonawczych i ich ewidencję    
w państwowych zasobach geodezyjnych. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1.  Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów. 

  Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować pale     
i paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych            
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

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 pomiarowy. 

 Do odtworzenia i wyznaczenia punktów obiektu naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
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Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 
   

Sprzęt i materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

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

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację stałego punktu wysokościowego (Reper Roboczy). 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje           
i uprawnienia. 
 

  Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, 
to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.  
Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
  Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę                
i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót.  
JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.2.1 Wyznaczenie obiektu. 

  Tyczenie punktów głównych, osi i krawędzi naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niŜ o 3cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów naleŜy wykonać z dokładnością do 1cm w stosunku do 
projektowanych rzędnych. 
 

5.2.2 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 

  Wykonawca wyznaczy i wykona pomiary niwelacyjne kaŜdego przekroju poprzecznego z 
lokalizacją punktów pomiarowych w osi drogi i na krawędziach maksymalnie co 15m, a jeśli to 
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będzie konieczne ilość punktów zagęścić, aby uzyskać poŜądaną dokładność odwzorowania 
terenu. 

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.  Kontrola jakości prac pomiarowych. 

  Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
 
- tyczenie drogi wraz z poszerzeniem, budowa chodników, ścieŜek rowerowych, zjazdów, oraz 
pasów postojowych, przepustów, kanalizacji deszczowej i przebudowywanych skrzyŜowań 
naleŜy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie. 

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  obmiaru  robót  związaną  z  wyznaczeniem drogi, kanalizacji deszczowej, 
przepustów, chodników, ścieŜek rowerowych, zjazdów i pasów postojowych elementów 
odwodnienia w terenie jest 1,0km. 
 

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez InŜyniera. 

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. 

8.2.  Sposób odbioru robót. 

  Odbioru dokonuje InŜynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót, na podstawie 
szkiców, dzienników i pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które 
przedkłada InŜynierowi Wykonawca. 
 

 

 

 

 

9.  Podstawa płatno ści 

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 za geodezyjną obsługę budowy. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej ST na podstawie szkiców   
i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w 
ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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W cenę naleŜy wkalkulować koszty związane z: 

− sprawdzeniem i wyznaczeniem punktów głównych drogi, chodników, ścieŜek rowerowych, 
zjazdów, pasów postojowych, przepustów, elementów odwodnienia oraz przebudowywanego 
skrzyŜowania przekrojów poprzecznych i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie robót dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiarów w miarę postępu robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

− wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
− wyznaczenie łuków, krzywych przejściowych 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− ewentualna regulacja wysokościowa (odtworzenie) punktów głównych trasy, 
− prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
− wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do państwowych zasobów 

geodezyjnych, 
− zakup potrzebnych materiałów do pomiarów bieŜących i zastabilizowanie punktów 

geodezyjnych po zakończeniu robót, 
− odtworzenie granic pasa drogowego – wznowienie granic, 
− odtworzenie osnowy geodezyjnej, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
− odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

10.  Przepisy zwi ązane 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i   
  Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 
 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                                               D.01.02.02                                                                                                              

Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                        31                                                                                                                             

1.    Wstęp                                                                                                                       
1.1.  Przedmiot ST. 

           Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu w związku z przebudową drogi powiatowej                

nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 

111000 – 8. 

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

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu prowadzenia robót przy 
zdejmowaniu warstwy humusu i obejmują: 
 

- zdjęcie warstwy humusu i darniny – średnia grubość 15cm. 
- odwóz nadmiaru zdjętego humusu. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4.1   Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej, urodzajnej nadającej się do upraw rolnych.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.                                                                                      

2.    Materiały 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Nie występują. 

3.    Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

  Roboty moŜna prowadzić ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 

4.    Transport 

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

5. Wykonanie  robót 

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                                                           

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

5.2.    Zakres wykonywanych robót. 
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 Warstwę humusu naleŜy zdjąć z istniejących pasów zieleni i powierzchni przeznaczonej pod 
poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni i odwodnienie drogi, pod budowę chodników, ścieŜek 
rowerowych, zjazdów oraz pasów postojowych. Humus naleŜy zdjąć na pełną głębokość jego 
zalegania. Stan faktyczny wskazany i zaakceptowany przez InŜyniera, będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Zdjęty humus składowany w pryzmach 
bezpośrednio w sąsiedztwie robót będzie przeznaczony do późniejszego uŜycia przy humusowaniu. 

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". 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, 
powierzchni i grubości jego zdjęcia. 

7.    Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne” pkt 7.   

            Jednostką obmiaru jest: 

- metr kwadratowy (m2) zdjętej warstwy humusu i darniny terenu, 
                                                                                                                                                                 

8.     Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7.       

 Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
według zasad podanych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

9.    Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
             Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
- dowiezienie sprzętu, 
- wyznaczenie granicy robót, 
- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania i ułoŜenie w pryzmy, zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem i wysychaniem, 
- plantowanie terenu, 
- załadunek i odwóz nadmiaru zdjętego humusu na składowisko wykonawcy wraz z kosztami 
wysypiska,  
- odwiezienie sprzętu i oznakowania. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
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1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z przebudową drogi 
powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. 
Kod CPV 45 111000-8. 

1.2.   Zakres stosowania ST. 

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

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót rozbiórkowych: 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
 

�    rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 10-15cm,  
� rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 7cm na zjazdach drogowych, 
� rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 7-15cm, 
� rozbiórka nawierzchni z betonu gr. 22cm, 
� rozbiórka nawierzchni z  kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
� rozbiórka chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x7cm na podsypce c-p, 
� rozbiórka nawierzchni z tłucznia gr. 20cm, 
� cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 do 16cm, 
� wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
� koszt składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki na składowisku. 

Uwaga: Materiały rozbiórkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportować na wysypisko 
przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska. Koszty wysypiska i utylizacji ponosi 
Wykonawca Robót. 

1.3.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami        
i ST D.M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2.   Materiały  

Nie występują. 

3.   Sprzęt 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym                 

w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera,                
a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 



D.01.02.04                                                                                                               SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                         
 

   35                                                                                                                                        Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                            

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg naleŜy stosować:  

-      spycharki, 
-      ładowarki, 
-      samochody cięŜarowe, 
-      zrywarki, 
-      młoty pneumatyczne, 
-      piły mechaniczne, 
-      frezarki nawierzchni, 
-      koparki. 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez InŜyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

5.  Wykonanie robót  

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2.  Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo 
wg wskazań InŜyniera. 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

 Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. Kolejne etapy wykonywanych robót naleŜy oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem 
Organizacji Ruchu oraz zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”, stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz 
Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990r. 

5.2.3. Rozbiórka warstwy nawierzchni za pomocą zrywarki lub innym sprzętem. 

 Warstwy nawierzchni naleŜy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.1. 
lub w sposób zalecony przez InŜyniera. NaleŜy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych 
warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe, obcięte piłą i oczyszczone. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów naleŜy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, naleŜy spełnić 
warunki określone w ST D.05.03.11 „Recykling”. 

5.3.  PrzewoŜenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek. 

 Materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy. Wykonawca winien przetransportować 
go i złoŜyć na składowisku zaakceptowanym przez InŜyniera w uzgodnieniu z właściwymi 
władzami i zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 

6.  Kontrola jako ści robót  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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6.2.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych.   

   Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności                     
z Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaganiami 
podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 

7.  Obmiar robót  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiaru są: 

       
�    metry kwadratowe (m2) – rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 10-15cm,  
� metry kwadratowe (m2) – rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 7-15cm, 
� metry kwadratowe (m2) – rozbiórka nawierzchni z betonu gr. 22cm, 
� metry kwadratowe (m2) – rozbiórka nawierzchni z  kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, 
� metry kwadratowe (m2) – rozbiórka nawierzchni z ŜuŜla gr. 15cm wraz z podbudową, 
� metry kwadratowe (m2) – rozbiórka chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x7cm na 

podsypce c-p, 
� metry kwadratowe (m2) – rozbiórka nawierzchni z tłucznia gr. 20cm, 
� metry (m) – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 do 16cm, 
� metry sześcienne (m3) –  wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu  

i wyładowaniu. 
 

8.  Odbiór robót  

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

    Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje InŜynier na budowie na zasadach 
określonych w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

9.   Podstawa płatno ści  

9.1.  Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00   „Wymagania ogólne”. 
     Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych 
obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie                        
z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

Dla wszystkich rozbiórek: 

-  wyznaczenie Robót w terenie,  
-  dla materiałów zakwalifikowanych przez InŜyniera do wykorzystania - oczyszczenie, załadunek  

i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego w Zarządzie Dróg wskazanym 
przez InŜyniera, 

-  dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy - załadunek i odwóz                   
na wysypisko na odległość 20km, 

-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
-  uporządkowanie terenu rozbiórki, 
-  koszty wysypiska i utylizacji, 
-  zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg i ulic, 
-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
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Dla rozbiórek podbudów i nawierzchni bitumicznych jezdni: 

-  odcięcie krawędzi za pomocą piły spalinowej, 
-  ewentualne powtórne wyrównanie krawędzi w wypadku jej uszkodzenia, 
-  rozebranie nawierzchni z ułoŜeniem w stosy. 

 

10.  Przepisy zwi ązane 

 Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do 
zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 
06.06.1990 r.  

  10.1 Normy 
1. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne 

wymagania i badania 
2. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru robót związanych z wykonaniem przebudowy linii elektroenergetycznych napowietrznych 
niskiego napięcia w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – 
Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 231400-9. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

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

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót przy 
przebudowie linii elektroenergetycznych napowietrznej: 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

-  montaŜ i stawiane słupa linii napowietrznej, 

- montaŜ konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej, 

- montaŜ przewodów nieizolowanych, 

- montaŜ istniejących przewodów nieizolowanych, 

- montaŜ ogranicznika przepięć, 

-  badanie linii kablowej, 

-  badania i pomiary instalacji uziemiającej, 

- demontaŜ słupów Ŝelbetowych, 

- demontaŜ istniejących przyłączy, 

-  transport materiałów na odległość do 40km. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 

1.4.2. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
1.4.3. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
1.4.4. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
1.4.5. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
1.4.6. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu 

w środku rozpiętości przęsła. 
1.4.7. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na 

odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8). 
1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy uŜyciu 

dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego            
w przypadku zerwania go w pobliŜu izolatora. RozróŜnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: 
przelotowe i odciągowe. 

1.4.10. Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym 
samym przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego 
przy pomocy złączek. 

1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie 
zapobiegające opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. 
RozróŜnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-
odciągowe. 

1.4.12. Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz              
z osprzętem umoŜliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją 
zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposaŜony równieŜ w osprzęt do 
ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego. 
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1.4.13. Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest 
przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej. 

1.4.14. Słupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia umieszczone są na 
słupach. 

1.4.15. Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się wewnątrz 
pomieszczenia, przy czym dostęp do tych urządzeń jest moŜliwy tylko z tego pomieszczenia. 

1.4.16. SkrzyŜowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 
poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, 
budowli itp. 

1.4.17. ZbliŜenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu 
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niŜ 
połowa wysokości zawieszenia najwyŜej połoŜonego nieuziemionego przewodu zbliŜającej się 
linii i nie zachodzi przy tym skrzyŜowanie.  

1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-E-01002:1997, PN-E-02051:2002                  
i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

             Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2.   Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt 2. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej ST D.M.00.00.00. ”Wymagania ogólne” pkt. 2. Wykonawca powinien powiadomić 
InŜyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o swoim wyborze 
najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez InŜyniera. W 
przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji InŜyniera materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniony bez zgody InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.  
 
2.2. Ustoje i fundamenty. 

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-EN1997-1:2008. 
Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych opracowanych przez PTPiREE 
Poznań. 
 
2.3. Konstrukcje wsporcze. 

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły 
pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, 
aby w Ŝadnym miejscu napręŜenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych napręŜeń zwykłych,                                
a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montaŜowej - dopuszczalnych napręŜeń zwiększonych. 
Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-EN 60652:2006, PN-EN 
61773:2000. 

2.3.1. Słupy Ŝelbetowe. 

Słupy Ŝelbetowe powinny spełniać wymagania PN-EN 61773:2000. Zaleca się stosowanie słupów 
wykonanych z następujących typów Ŝerdzi: E i EPV  wg. albumu tom I i II – PTPiREE Poznań,  
NaleŜy zastosować następujące słupy: 
- słup typu EP 10,5/6 
- słup typu typu Ek 10,5/15  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                                                  D.01.03.01                                                                                                                   

Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                        41                                                            

2.3.2. Słupy wirowane. 

Zaleca się stosowanie słupów wykonanych z Ŝerdzi wirowanych typu E według. albumu tom                       
I – PTPiREE Poznań.  
 
2.4. Poprzeczniki i trzony. 
 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciąŜenia wynikające z zawieszenia 
przewodów i parcia wiatru oraz odpowiadać PN-E-05100-1:1998. Zaleca się stosowanie elementów 
stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN-B-03205:1996 
lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A. 
 
2.5. Osprzęt. 

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien 
spełniać wymagania PN-EN 61284:2002. O ile Dokumentacja Projektowa nie postanawia inaczej 
osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niŜ część linii, z którą 
współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg. PN-93/E-04500. 
Części osprzętu przewodzące prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność 
elektryczną zbliŜoną do przewodności przewodów roboczych oraz powinny mieć zapewnioną 
dostatecznie duŜą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami 
przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od moŜliwości powstawania korozji 
elektrolitycznej. Do budowy linii naleŜy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania 
strat energii. 
 
2.6. Izolatory. 

Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące przelotowo lub odciągowo powinny mieć 
wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niŜ dwukrotne obciąŜenia obliczeniowe normalne. Dla linii           
z przewodami o przekroju do 50 mm2 naleŜy stosować izolatory porcelanowe typu N80 natomiast dla 
linii z przewodami o przekroju powyŜej 50 mm2 naleŜy stosować izolatory typu N95 wg.                           
PN-IEC 1089:1994. Dla mocowania odciągowego przewodów stosować izolatory szpulowe typu S80 
dla przewodów do 50mm2 i S115 dla przewodów o przekrojach większych od 50 mm2. 
 
2.7. Przewody. 

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napięcia powinny być stosowane 
przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności                   
na wpływy atmosferyczne i chemiczne. NaleŜy uŜyć przewodów z demontaŜem AL. 35-25. 
 
2.8. Ograniczniki przepięć. 

Do ochrony odgromowej linii naleŜy stosować ograniczniki przepięć zaworowe o napięciu 
roboczym 660 V i znamionowym prądzie wyładowczym 5 kV według. PN-IEC 99-1:1993 
 
2.9. Bednarka. 

Do wykonywania uziomów taśmowych naleŜy stosować bednarkę ocynkowaną FeZn ∅8mm 
wg. PN-76/H-92325. 

 
 
2.10. Pręt stalowy. 

Do wykonywania uziomów prętowych naleŜy stosować pręty stalowe o średnicy nie mniejszej 
niŜ ∅ 18 (3/4”) według. PN-EN10060:2004. 

2.11. Piasek. 

Piasek na ustoje fundamentowe dla słupów wirowanych powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-11113. 
 
2.12. Cement. 

Dla wykonania ustojów fundamentowych dla słupów wirowanych zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego marki 25 bez dodatków spełniający wymagania PN-B-19701.  
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3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii  napowietrznych 
 

Wykonawca przystępujący do przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 
niskiego napięcia dla zagwarantowania właściwej jakości robót, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
 

� zestawu wiertniczo - dźwigowego samochodowego  
� zagęszczarki wibracyjno-spalinowej, 
� wibratora pogrąŜalnego, 
� spawarki spalinowej, 
� ciągnika kołowego. 

4. Transport 

4.1.   Ogólne warunki dotyczące transportu. 

              Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
4.2. Środki transportu. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych Niskiego napięcia powinien wykazać się moŜliwością korzystania                            
z następujących środków transportu: 

 

� Ŝurawia samochodowego, 
� samochodu skrzyniowego, 
� samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
� przyczepy dłuŜycowej, 
� samochodu dostawczego. 
 

PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami technicznymi 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów, oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
4.3. Odbiór materiałów na budowie.  
 

Materiały na budowę naleŜy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Powinny być sprawdzone pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości co do 
jakości materiałów, naleŜy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez InŜyniera. 
4.4. Składowanie materiałów na budowie. 
 

Materiały powinny być przechowywane i składowane w miejscach nie naraŜonych na 
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

                   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 
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5.2. Wykopy pod słupy i fundamenty. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zaleŜności od ich wymiarów, ukształtowania 
terenu oraz rodzaju gruntu. NaleŜy zwrócić uwagę aby nie była naruszona naturalna struktura gruntu 
dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-B-06050:1999. 
 
5.3. MontaŜ słupów Ŝelbetowych i strunobetonowych. 

Słupy Ŝelbetowe i wirowane naleŜy montować na podłoŜu wyrównanym w pozycji poziomej.  
W zaleŜności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej naleŜy wyposaŜyć w belki ustojowe. 
Dla słupów, których Dokumentacja Projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod 
podziemne części słupów naleŜy wypełniać piaskiem stabilizowanym cementem marki 25 w proporcji 
150kg cementu na 1m3 piasku nienormowanego z dodatkiem wody (chudy beton klasy 7,5). W tym 
przypadku otwory pod słupy powinny być wiercone. Nie wolno stosować w/w metody dla posadowień 
słupów figurowych (rozkracznych, z podporą itp.), których ustoje pracują na wyrywanie lub wciskanie. 
Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie 
lakierem asfaltowym.  
Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad 
określonych w “Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu po jego 
ustawieniu nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. 
 
5.4. MontaŜ przewodów. 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu naleŜy tak łączyć lub tak zawieszać na 
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla 
przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. Przewody naleŜy łączyć 
złączkami do karbowania. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być takie, aby nie osłabiało 
jego wytrzymałości. ZaleŜnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza, oraz od jej wytrzymałości 
naleŜy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub odciągowe, a w przypadkach wymagających 
zwiększenia pewności umocowania przewodu - stosować zawieszenie przelotowe bezpieczne lub 
odciągowe bezpieczne. NapręŜenie w przewodach nie powinno przekraczać dopuszczalnego 
napręŜenia normalnego. Zabrania się regulować napręŜenia w przewodzie przez zmianę długości linki 
rozkręcaniem lub skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub 
poddawanie przewodu przed montaŜem zwiększonemu napręŜeniu ze względu na moŜliwość 
powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. 
Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuŜ 
przewodu, mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu 
zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając 
w ten sposób do skutków powstałej siły. 
W liniach nieizolowanych o płaskim układzie przewodów, przewód oświetleniowy naleŜy prowadzić 
pod poprzecznikami, natomiast w liniach o naprzemianległym układzie, przewód powinien znajdować 
się między przewodem roboczym L3 i przewodem neutralnym PE, który będzie wspólny dla linii 
rozdzielczej i oświetleniowej. Przewód oświetleniowy naleŜy zawieszać na izolatorach identycznie jak 
przewody robocze.  
Przewód oświetleniowy izolowany naleŜy prowadzić we wiązce z przewodami podstawowymi tak, aby 
przy zawieszaniu i późniejszej eksploatacji nie podlegał napręŜaniu. 
 

5.5. Rozpiętości przęseł. 

W zaleŜności od strefy klimatycznej i przekroju przewodów, rozpiętości przęseł nie mogą 
przekraczać wartości podanych w albumach opracowanych przez albumu tom I i II – PTPiREE 
Poznań. 
 

5.6. Odległości przewodów od powierzchni ziemi. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących 
pod napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem 
przęseł krzyŜujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić 5,0m. 
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5.7. Obostrzenia. 

W zaleŜności od waŜności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyŜuje 
się lub do którego się zbliŜa, w odcinkach linii na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach naleŜy stosować 
obostrzenie (z wyjątkiem przewodów izolowanych). Dla 1 stopnia obostrzenia, naleŜy stosować 
przewód zabezpieczający przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony 
przewód roboczy. 

 
5.8. Oświetlenie. 

Oświetlenie drogowe zewnętrzne jak montaŜ wysięgników, opraw oświetleniowych                   
i związanego z tym osprzętu naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
5.9. Tablice informacyjne. 

Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znak lub 
tablice numeracyjne. Tablice informacyjne powinny być wykonane wg. rysunków zamieszczonych w 
typowych katalogach i powinny zawierać numer słupa oraz rok budowy linii. 
 
5.10. Ochrona odgromowa.    

Ochronę odgromową napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia naleŜy 
wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa               
i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

 

Ograniczniki przepięć naleŜy instalować: 

� na krańcach linii, oraz dodatkowo w takich miejscach aby na kaŜde 0,5km długości linii 
wypadał jeden komplet odgromników, 

� w miejscach przyłączania linii kablowych do linii napowietrznej, 
� na słupach z przyłączem do budynków uŜyteczności publicznej lub przeznaczonych              

do gromadzenia materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Rezystancja uziemienia 
odgromników nie powinna przekraczać 10 Ω. 

 
5.11. Uziemienia ochronne i robocze. 

Nie naleŜy wykorzystywać strun stalowych słupów z betonu spręŜonego jako przewodów 
uziemiających. Zbrojenie w słupach Ŝelbetowych z betonu niespręŜonego moŜna wykorzystywać jako 
przewody uziemiające pod warunkiem ciągłości elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej 
zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego. 

 
Dodatkowe uziemienia robocze naleŜy wykonywać: 

� na końcu kaŜdej linii i na końcu kaŜdego odgałęzienia o długości większej niŜ 200m, 
� na końcu kaŜdego przyłącza o długości większej niŜ 100m, 
� wzdłuŜ trasy linii, aby odległości pomiędzy uziemieniami nie przekraczały 500m. 

Dopuszczalna wartość dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekraczać 10Ω. 
Uziemienia ochronne naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporaŜeniowej. 
 
5.12. SkrzyŜowania i zbliŜenia linii napowietrznych z drogami kołowymi. 

Linie elektroenergetyczne na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach z drogami kołowymi naleŜy tak 
prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym oraz w 
naleŜytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie 
robót w pasie drogowym. W przypadku skrzyŜowania lub zbliŜenia z drogą kołową w linii naleŜy 
zastosować obostrzenie 1 stopnia. Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuŜ 
pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny być usytuowane poza granicami pasa 
drogowego, odległości co najmniej 5m od granicy pasa, chyba Ŝe zarząd drogi wyrazi zgodę na 
odstępstwo od tej zasady. W szczególnie uzasadnionych wypadkach napowietrzne linie 
elektroenergetyczne niskiego napięcia mogą być budowane w pasie drogowym na warunkach 
określonych w ustawie o drogach publicznych. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                                                  D.01.03.01                                                                                                                   

Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                        45                                                            

NaleŜy tak wykonywać skrzyŜowanie linii elektroenergetycznej z drogą aby kąt skrzyŜowania 
był nie mniejszy niŜ 45°. Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej pod napięciem                
od powierzchni dróg publicznych przy największym zwisie normalnym powinna wynosić 6m.              
W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, 
zarząd drogowy moŜe zwiększyć minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi. 

 
5.13. DemontaŜ. 
 
5.13.1. Wymagania ogólne. 

DemontaŜ kolizyjnych odcinków linii napowietrznych naleŜy wykonywać zgodnie                       
z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie 
zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaŜ. W przypadku 
niemoŜności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 
powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W 
szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontaŜu 
(np. fundamenty) o ile uzyska na to zgodę InŜyniera.  
Wszelkie wykopy zawiązane z demontaŜem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem 
zagęszczanym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.  
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów 
pochodzących z demontaŜu do wskazanego przez niego miejsca. Wykonawca powinien zgłaszać      
do Rejonu Energetycznego kaŜdorazową potrzebę wyłączenia przebudowywanej linii                            
z wyprzedzeniem co najmniej 15-dniowym. Przebudowę linii naleŜy wykonywać zgodnie z normami      
i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. 
 
5.13.2. Kolejność robót związanych z demontaŜem linii. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujące napowietrzne linie 
elektroenergetyczne naleŜy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 
 

� wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry nie 
gorsze od linii przebudowywanej, 

� wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 
� wykonanie podłączenia nowego odcinka z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 
� zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii z odwiezieniem jej elementów do magazynu, 
� załączenie napięcia zasilającego linię, 
� uporządkowanie terenu budowy. 

6.    Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt. 6.  
 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową 
oraz wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera 
o rodzaju i terminie badania.  

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
InŜyniera. Wykonawca powiadamia InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera i UŜytkownika. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 
o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić 
Wykonawca, naleŜą materiały do wykonania “na mokro” fundamentów i ustojów słupów. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy InŜynier 
 moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. Na Ŝądanie InŜyniera naleŜy 
dokonać testowania sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.                
W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

6.3.1. Wykopy pod fundamenty. 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie 
ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było         
w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, zgodnie z lokalizacją i rzędnymi posadowienia podanymi 
w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3.2. Fundamenty i ustoje. 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-EN1997-1:2008 i PN-73/B-06281. Ponadto naleŜy 
sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub 
wykonaniu ustojów ziemnych, naleŜy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić 
co najmniej 0,85. 
 
6.3.3. Słupy Ŝelbetowe i strunobetonowe. 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

� lokalizacji, 
� kompletności wyposaŜenia i prawidłowości montaŜu, 
� dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania według. 5.2.2., 
� stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
� zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową 

 
6.3.4. Zawieszenie przewodów. 

Podczas montaŜu przewodów naleŜy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i 
osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości napręŜeń zawieszanych przewodów. NapręŜenia nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych. Wartości tych napręŜeń dla 
poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii naleŜy przyjąć z Dokumentacji Projektowej. Po 
wybudowaniu linii naleŜy sprawdzić wysokość zawieszonych przewodów nad obiektami krzyŜującymi, 
które powinny być zgodne PN-E-05100-1. 
 

6.3.5. Instalacja przeciwporaŜeniowa. 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości ułoŜenia 
bednarki, stanu połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia 
gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy 
wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co 
najmniej równe wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej. 

 
6.4. Badania po wykonaniu robót. 

 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań 
po wykonaniu robót. 

7.   Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Jednostkami obmiaru jest: 

 Sztuka (szt.) – montaŜu i demontaŜu słupa linii napowietrznej, 

 Sztuka (szt.) – montaŜu i demontaŜu konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej, 

 Metr (m) – montaŜu i demontaŜu przewodów nieizolowanych, 

 Sztuka (szt.) – montaŜu ogranicznika przepięć, 

 Sztuka (szt.) – montaŜu  przyłączy przewodami izolowanymi, 
 Komplet (kpl.) – badania linii kablowej oraz badania i pomiary instalacji uziemiającej. 
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8.   Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

          Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

 Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
 

-     projektową dokumentację powykonawczą, 
-     geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
-     protokóły z dokonanych pomiarów, 
-     protokóły odbioru robót zanikających, 
-    ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

9.   Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

   Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

 Cena demontaŜu obejmuje całkowite zdemontowanie 1m linii napowietrznej NN poczynając 
od odłączenia linii od sieci a kończąc na przewiezieniu zdemontowanych materiałów do Właściciela             
i uporządkowaniu terenu. 
 
Cena jednostkowa obejmuje stawkę zryczałtowaną dla wszystkich pozycji przedmiaru robót: 

� koszt wyłączeń linii, 
� zabezpieczenie terenu robót, 
� opracowanie harmonogramu wyłączeń, 
� geodezyjne wytyczenie trasy linii, 
� koszt materiałów i pracy wymaganego sprzętu, 
� dostarczenie materiałów na teren budowy, 
� wykonanie wykopów, 
� odwodnienie wykopów, 
� montaŜ i ustawienie słupów z ustojami, 
� montaŜ dodatkowych konstrukcji, 
� zabezpieczenie podziemnej części słupa, 
� zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
� rozplantowanie nadmiaru ziemi, 
� zainstalowanie na słupach osprzętu i przewodów, 
� montaŜ izolatorów i uchwytów, 
� montaŜ ograniczników przepięć, 
� montaŜ rozłączników, 
� montaŜ przewodów na słupach, ścianach, 
� regulacja zwisów przewodów w całej sekcji odciągowej, 
� wykonanie uziomów, 
� prace rozruchowo-regulacyjne, 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
� wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, 
� wypłacenie odszkodowań właścicielom gruntów za powstałe straty spowodowane budową 

linii,  
� koszt nadzoru uŜytkownika (Właściciela) np. Rejonu Energetycznego. 

 
 

*)  - płatność według oddzielnej pozycji kosztorysowej. 
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10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 

   
1. PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie. 
2. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- 

Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 
3. PN-EN60099-1:2002 Ograniczniki przepięć--Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do 

sieci prądu przemiennego 
4. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi, 

5. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 

6. PN-IEC383-
1:1997/Ap1:2002 

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. 
Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-B-03265:1987 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Konstrukcje wsporcze z 
betonu spręŜonego -- Obliczenia statyczne i projektowanie 

8. PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
9. PN-IEC1089:1994 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
10. PN-IEC1089:1994 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 
11. PN-E-91030-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory ceramiczne. 

Izolatory liniowe. 
12. PN-E-91030-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory ceramiczne. 

Izolatory liniowe. 
13. PN-IEC 60720:2003 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu 

LWP. 
14. PN-EN 60433:2001 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 

długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W. 
15. PN-B-03205:1996 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.  
16. PN-B-03265:1987 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. śelbetowe konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
17. PN-EN 61773:2000. 

 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Badanie fundamentów 
konstrukcji wsporczych. 

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
19. PN-B-6200:2002/ 

Ap1:2005 
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

20. PN-EN 206-1:2003/ 
Ap1:2004 

Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

21. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 

22. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
23. PN-B-19701:1997 Cement – Cement powszechnego uŜytku – Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania  
25. PN-EN1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
26. PN-EN 60652:2006 Badania obciąŜeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych 

linii napowietrznych 
27. PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania 

dotyczące osprzętu 
   
10.2. Inne dokumenty 

36.    Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980r. 
37.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
38.    Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporaŜeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 
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39.    Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona 
odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 
40.    Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. 
PBE „Elbud” Kraków. 
41.    Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 
malarskich - KOR-3A. 
42.    Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
43.    Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane              
i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań lub 
Kraków. 
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1.    Wstęp                                                                                                                                                                                         
1.1.  Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania      
i odbioru robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych w związku                      

z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                   

w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233210-8. 

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

1.3.   Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót rozbiórkowych: 

Zakres rzeczowy obejmuje:  

MontaŜ rur ochronnych dwudzielnych typu  AROT PS 110 PS  typu AROT 123/6,3 na kablu TP SA. 

PrzełoŜenie istniejących i projektowanych kabli. 

Ręczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli. 

 Badania i pomiary końcowe kabli. 

Zabezpieczenie i demontaŜ istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii 
magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii 
rozdzielczych. 

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do 
zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 

1.4.5. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułoŜone w wykopie jeden za drugim               
i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów 
kanalizacji. 

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w 
celu umoŜliwienia wciągania, montaŜu i konserwacji kabli. 

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 
magistralnej. 

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji 
rozdzielczej. 

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą 
do montaŜu głowic kablowych. 

1.3.11. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale 
telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 

1.4.12. Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale telefoniczne 
w jednym mieście. 
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1.4.13. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 

1.4.14. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, 
puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.15. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, 
puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.16. Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim. 

1.4.17. Tor abonencki - para Ŝył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem 
telefonicznym. 

1.4.18. Tor międzycentralowy - dwie lub trzy Ŝyły w linii pomiędzy centralami w jednym mieście. 

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosięŜna - linia wybudowana z kabli typu 
dalekosięŜnego. 

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale 
międzymiastowe. 

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnątrzstrefowa - linia łącząca centralę okręgową z 
centralą międzymiastową. 

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej między dwoma sąsiednimi stacjami 
wzmacniakowymi. 

1.4.23. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 
falowania i zapasów kabla. 

1.4.24. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i 
zapasów kabla. 

1.4.25. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa 
od długości trasy, na której układa się kabel. 

1.4.26. Zespół pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych w 
obudowie. 

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosięŜny cewek, których zadaniem jest zrównanie 
reaktancji pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.                                        

2.    Materiały 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

2.2. Materiały budowlane 
 
2.2.1. Cement 

 Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego 
wymagania normy PN-88/B-30000. 

 Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 
i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Piasek 

 Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać 
wymaganiom BN-87/6774-04. 
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2.2.3. Woda 

 Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa 
wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

2.2.4. Kable 

 NaleŜy zastosować kable  zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w 
punkcie 10.1 niniejszej ST. 
 Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości 
określone są w normie PN-76/D-79353 i zaleŜą od średnicy kabla i jego powłoki. 

 KaŜdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz 
następującymi znakami i napisami: 
-     nazwą i znakiem fabrycznym producenta, 
-     strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu. 

 Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego 
długość i cięŜar oraz producent. 
 

a) Stosuje się rurę ochronną typu AROT PS 110 i AROT 123/6,3.  

3.    Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

   Roboty moŜna prowadzić ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 

 
3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych 
powinien  wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zaleŜności od 
zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 

-     ubijak spalinowy, 
-     Ŝurawik hydrauliczny, 
-     spręŜarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
-     wciągarka mechaniczna kabli, 
-     wciągarka ręczna kabli, 
-     miernik sprzęŜeń pojemnościowych, 
-     spręŜarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 
-     megomierz, 
-     mostek kablowy, 
-     generator poziomu do 20 kHz, 
-     miernik poziomu do 20 kHz, 
-     przesłuchomierz, 
-     koparka jednonaczyniowa kołowa, 
-     urządzenie do przebić poziomych, 
-     ciągnik balastowy, 
-     koparka na podwoziu gąsiennicowym, 
-     Ŝuraw samochodowy 6 t,  
-    ciągnik siodłowy z naczepą, 
-     pługoukładacz kabli na ciągniku gąsiennicowym, 
-     ciągnik gąsiennicowy, 
-     miernik pojemności skutecznej, 
-     zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 
-     próbnik wytrzymałości izolacji, 
-     wzmacniacz heterodynowy, 
-     miernik oporności pozornej, 
-     poziomoskop, 
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-     równowaŜnik nastawny, 
-     transformator symetryczny, 
-     wzmacniacz mocy, 
-     oscyloskopowy miernik sprzęŜeń. 
 

4.    Transport 

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

 Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu, w zaleŜności od zakresu 
robót: 

-     samochód skrzyniowy, 
-     samochód samowyładowczy, 
-     samochód dostawczy, 
-     przyczepa dłuŜycowa, 
-     przyczepa do przewozu kabli, 
-     przyczepa niskopodwoziowa. 
 

 Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 

5. Wykonanie  robót 

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                         

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

5.2. Ogólne zasady wykonania robót 

 Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie 
spełniają wymagań norm BN-73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 
podlegają przebudowie. 

Technologia przebudowy uzaleŜniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 
uŜytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie 
telekomunikacyjne naleŜy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

-     wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy 
zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 
-     zdemontować kolizyjny odcinek linii. 

 Roboty naleŜy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 DemontaŜ kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych naleŜy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby demontowane 
elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaŜ. 
 W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                                               D.01.03.04                                                                                                               
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                        56                                                                                                 

 W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy linii bez demontaŜu, o 
ile uzyska na to zgodę InŜyniera. 

Wykopy powstałe po demontaŜu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym  
gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 
 Wykonawca przekaŜe nieodpłatnie uŜytkownikowi zdemontowane materiały. 

5.2.1. Głębokość ułoŜenia kanalizacji 

 Głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 
poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 
 
a)    0,7m dla kanalizacji magistralnej, 
b)    0,6m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej, 
c)    0,5m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej. 
 Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość 
od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami 
technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułoŜenia kanalizacji do 0,4m jeśli jest 
zbudowana z rur PCW i 0,2m jeśli jest zbudowana z bloków betonowych. 
 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Trasa kanalizacji 

 Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji 
projektowej. 

5.3.2. Głębokość wykopów 

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach 
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

 
5.3.3. Szerokość wykopów 

 Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05. 

5.3.4. Przygotowanie wykopów 

 Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 
normy BN-73/8984-05. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

5.3.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 

 Przed ułoŜeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze 
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05.  

5.3.6. Układanie kabli w ziemi 

 Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułoŜone równolegle do osi drogi i równolegle do 
ciągów innych urządzeń podziemnych. 
 Kabel ziemny powinien być ułoŜony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na 
falowanie powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% długości 
trasowej. 
 Głębokość ułoŜenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieŜy nie powinna być 
mniejsza od 0,8m. W miejscach skrzyŜowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza 
się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m. 
 Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25m, a przy 
skrzyni pupinizacyjnej od 0,5m z kaŜdej strony złącza lub skrzyni. 

5.4. Ochrona linii kablowych 

5.4.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 Kable ułoŜone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w następujących przypadkach: 
a)     na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10m poza granicą, 
b)    w miejscach ułoŜenia złączy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1m poza tymi miejscami, 
c)     w miejscach połoŜonych w odległości mniejszej niŜ 2m do słupów linii telekomunikacyjnych lub 
elektroenergetycznych, a takŜe od drzew na terenie leśnym.  
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Kable ułoŜone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez: 
-      ułoŜenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze Ŝółtym z napisem „Uwaga kabel” - w połowie 
głębokości ułoŜenia kabla. 

 
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". 

  Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót 
przy przebudowie linii kablowej. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami ST i PZJ. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i 
terminie badania. 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
InŜyniera. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą 
moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera. 
 Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli 
urzędu telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać 
akceptację tych instytucji. 
 
6.2. Kanalizacja teletechniczna 

 Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 

-      trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuŜ ciągów kanalizacji w miejscach 
studzien kablowych, 
-      przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 
-      prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu droŜności rur, 
wykonania skrzyŜowań z obiektami, 
-      prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy BN-
85/8984-01. 
 
 

6.3. Ocena wyników badań 

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną 
zgodnie z wymaganiami normy, jeŜeli sprawdzenia i pomiary podane w    rozdziale 6ST dały dodatni 
wynik. 
 Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, 
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  

7.    Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne” pkt 7.   

      Jednostką obmiaru robót jest:  

 Metr (m) –  wykonanie i  zasypywanie wykopów kontrolnych dla sieci telekomunikacyjnej. 
Metr (m) – montaŜ rur ochronnych dwudzielnych typu  AROT PS 110 PS i typu AROT 123/6,3    
na kablu TP SA. 

 Metr (m) – budowa kanalizacji kablowej. 
  Metr (m) – przebudowa  i demontaŜ kabli miedzianych. 
 Odcinek (odc.) – badanie i pomiar linii kablowej. 

        Sztuka (szt.) -  regulacja włazu, wymiana pokryw i ramy studni. 
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8.     Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7.       

 Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

-     aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
-     geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
-     protokóły z dokonanych pomiarów, 
-     protokóły odbioru robót zanikających, 
-    protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny. 
 

9.    Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

 Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

Dla montaŜu rur ochronnych: 

-     roboty przygotowawcze i pomiarowe,  
-     wykonanie przekopów kontrolnych, 
-     wykonanie wykopów i montaŜ rur ochronnych dwudzielnych, 
-     dostarczenie i zmontowanie urządzeń, (w tym podsypka, zasypka i montaŜ taśmy ostrzegawczej), 
-     przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
-     wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

9.3 Cena jednostkowa: 

Płaci się za komplet (kpl.) przebudowy urządzeń teletechnicznych zgodnie z określeniem 
podanym w p. 7. Po dokonaniu robót wg punktu 8. 

 Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

-     opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
-     zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
-     zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
-     zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub     

wynikających z przyjętej technologii robót, 
-     prace pomiarowe, 
-     roboty przygotowawcze, 
-     oznakowanie robót, 
-     roboty ziemne, 
-     budowa i nadbudowa studni kablowej, 
-  wymiana pokryw i ramy studni oraz regulacja włazu, 
-     demontaŜ kabla, 
-     budowa kanalizacji kablowej, 
-     montaŜ rury ochronnej, 
-     ułoŜenie kabla, 
-     montaŜ osłony złączowej, 
-  montaŜ skrzynek kablowych, 
-     pomiary końcowe kabli, 
-     oznakowanie trasy kabli, 
-     uruchomienie przebudowywanych urządzeń, 
-     rozbiórka  i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w innych branŜach, 
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-     wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych branŜach, 
-     konserwowanie urządzeń wynikające z niniejszej STWiORB, 
-     koszt nadzoru branŜy, 
-     koszt nadzoru uŜytkownika, 
-     pomiary końcowe, 
-     uporządkowanie terenu robót,  
-     wykonanie powykonawczej inwentaryzacji. 

 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

10.1. Normy 

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja 

i wymiary. 
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
7. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
9. BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania 

bloków betonowych. 
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 
11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

papierowej, o powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone. 
13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, 

o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 
14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe. 
16. BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
20. BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym 

dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania. 
21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony 

do znakowania. 
23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 
24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami parowymi, 

o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania. 
25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami parowymi, 

o izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej z osłoną 
ochronną polietylenową. 

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami parowymi, 
o izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej, opancerzone, w 
osłonach z materiałów termoplastycznych. 

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami 
czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i 
badania. 

28. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne z wiązkami 
czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej, 
opancerzone, z osłonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 

29. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 
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30. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o izolacji 
polietylenowo-powietrznej i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli. 

31. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, 
o izolacji polietylenowej, o powłoce stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną 
polietylenową lub polwinitową. 

32. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji polietylenowej, 
ekranowane o powłoce stalowej spawanej, falowanej i osłoną 
polietylenową. 

33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne z parami współosiowymi 
małowymiarowymi, o powłoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, 
z osłonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 

34. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne z parami współosiowymi 
normalnowymiarowymi, o powłoce metalowej, opancerzone, z osłonami 
polietylenowymi. 

35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne rozdzielcze z wiązkami 
czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej. 

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji 
polietylenowej piankowej i  powłoce ołowianej. 

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne rozdzielcze z wiązkami 
czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powłoce 
stalowej, z osłoną polietylenową. 

38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania. 

39. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy. 
40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa. 
41. PN-77/E-05030/00      

i 01 
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. 
Ochrona metalowych części podziemnych. 

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Ogólne wymagania i 
badania. 

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 
48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie 

zespołów pupinizacyjnych. 
49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. 
50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosięŜne symetryczne z wiązkami 

czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej z 
osłoną ochronną polietylenową. 

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o powłoce ołowianej. 
Ogólne wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 

53.  Instrukcja montaŜu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r. 
54.  Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
55.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania      

i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w związku z przebudową drogi powiatowej                

nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 
111000 - 8. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów i obejmują: 

- wykonanie wykopów niezbędnych do realizacji zakresu robót określonych w Dokumentacji 

Projektowej, 

- plantowanie skarp, dna rowów i poboczy, 

- odwóz nadmiaru gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu na odległość ponad 1km na odkład 

Wykonawcy. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu 

lub wykopu.  

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m, 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m, 

Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

              Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3.   Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez InŜyniera, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z załoŜoną 
technologią. 

3.2. Dobór sprzętu. 

Przewiduje się uŜycie: 

- koparek, 

- równiarek, 

- spycharek. 

4. Transport 

4.1.   Ogólne warunki dotyczące transportu. 

              Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2      Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 

środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do 

wykonania wykopów. 

4.3.   Dobór środków transportu. 

Przewiduje się uŜycie: 

- ciągników z przyczepami samowyładowczymi, 

- samochodów samowyładowczych. 

5.  Wykonanie robót 

5.1  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

                   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać 

się z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. W 

odległości, co najmniej 2m z kaŜdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno 

prowadzić robót ziemnych za pomocą cięŜkiego sprzętu mechanicznego. 

5.2.  Zasady prowadzenia robót. 

             Wykonywanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych.  

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umoŜliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren robót. 

Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, 
określonych w p. 5.3. 

O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć. 

Grunty z wykopu, nie nadające się do wbudowania są własnością Wykonawcy i powinny 

zostać natychmiast usunięte z terenu budowy. NaleŜy je wywieźć na odkład w miejsce, które 

uzyska Wykonawca. Koszty wywozu i składowania obciąŜają Wykonawcę. 
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Przed przystąpieniem do robót naleŜy zgodnie z ustaleniami ST D.01.02.02. zdjąć ziemię 

urodzajną i zgromadzić na odkładzie, oraz rozebrać istniejące elementy drogi zgodnie                      

z ustaleniami ST D.01.02.04.  

Postępowanie dla zabezpieczenia podłoŜa naturalnego. 

Wykonawca powinien dołoŜyć wszelkich starań, aby nie został naruszony grunt rodzimy                  

w naturalnym podłoŜu. Zdjęcie warstwy gruntu rodzimego powinno nastąpić bezpośrednio przed 

ułoŜeniem warstwy konstrukcyjnej. 

Jeśli pomimo zastosowanych zabezpieczeń Wykonawca dopuści do naruszenia struktury podłoŜa 

naturalnego, to nie moŜe Ŝądać dodatkowego wynagrodzenia. 

5.3.  Dokładność wykonania wykopów. 

       Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moŜe być 

większe niŜ +10cm i 0cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań. RóŜnica 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 2cm oraz - 3cm. 

Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni wykopu nie moŜe przekraczać 1cm przy 

pomiarze łatą metrową, albo powinny być spełnione wymagania dotyczące równości określone 

przez InŜyniera. 

 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. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich 

wymieszanie.  

 
5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 
20cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm 
od powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

  
 JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości 
Is, podanych w tablicy 1. 
  
5.5. Ruch budowlany 

 Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3m. 
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 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

6.    Kontrola jako ści robót 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

d) dokładność wykonywania wykopów, według wymagań określonych w punkcie 5.3,  

e) zagęszczenie górnej warstwy wykopu, według wymagań określonych w punkcie 5.4. 

                          W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać z częstotliwością, gwarantującą naleŜyte 

wykonanie robót, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu 

robót naleŜy zbadać, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania 

wykopy nie przekraczają tolerancji określonych w p.5.  

7.   Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

          Jednostką obmiaru plantowania skarp, dna rowów i poboczy jest m2 (metr kwadratowy).  

Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych). 

  

8.   Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

          Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Wykopy uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST, 

jeŜeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p.5 i p.6 będą pozytywne. 

9.   Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

   Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 
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  Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych wykopów wraz z transportem gruntu poza 

teren budowy, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu słuŜb specjalnych, 

- oznakowanie robót zgodne z projektem i wskazaniami InŜyniera, 

- badania laboratoryjne określające przydatność urobku z wykopów do wbudowania w nasypy, 

- przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopów, 

- wykonanie wykopów mechaniczne i ręczne, 

- załadunek i wywóz gruntu nie przydatnego do wbudowania w nasypy wraz z kosztami 

wysypiska, *) 

- koszty wysypiska, 

- odwodnienie wykopów, 

- ewentualne zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem się, 

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopów i dla celów obmiarowych, 

- bieŜące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni, 

- odwiezienie sprzętu, 

  -     uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
 

*)  - płatność według oddzielnej pozycji kosztorysowej. 

 

 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu.  
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich - Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego 

Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z późniejszymi zmianami. 
 

 

 

10.2.  Inne dokumenty  

1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205.  

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów w związku z przebudową drogi powiatowej                

nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 

111000-8. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nasypów i obejmują: 

- wykonanie nasypów niezbędnych do realizacji zakresu robót określonych w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

              Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.02.00.01 pkt 2. 
 

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

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeŜeniami 
Treść 

zastrzeŜenia 

Na dolne warstwy 
nasypów poniŜej 
strefy przemarzania 

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

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 

gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35% 

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 

do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 

gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoŜa 

8. śuŜle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-ŜuŜlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 
przemarzania 

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

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

pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 

7. śuŜle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach i 
miejscach zerowych 

do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe 
gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 
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3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez InŜyniera, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z załoŜoną 
technologią. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego. 

W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

  

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 
przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, 
Ŝwiry, pospółki spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 
n *** 

Walce statyczne  gładkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gładkie ** 0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne okołkowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 
zrzucane z wysokości od 5 do 
10 m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 

uderzeń w 
punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderzeń 
w punkt 

1,0 do 5,0 3 do 6 uderzeń 
w punkt 

  

 
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo cięŜkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 

4.  Transport 

4.1.   Ogólne warunki dotyczące transportu. 

              Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2     Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 

środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do 

wykonania wykopów. 
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4.3.   Dobór środków transportu. 

Przewiduje się uŜycie: 

- ciągników z przyczepami samowyładowczymi, 

- samochodów samowyładowczych. 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

                   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać 

się z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót.                 

W odległości, co najmniej 2m z kaŜdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno 

prowadzić robót ziemnych za pomocą cięŜkiego sprzętu mechanicznego. 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce dokopu 

 Miejsce dokopu powinno być wybrane przez Wykonawcę, musi być ono być zaakceptowane 
przez InŜyniera. 
 Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie 
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to moŜliwe, transport gruntu powinien odbywać się      
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.  

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
InŜyniera. Głębokość na jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu 
prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 
wskazaniami InŜyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego 
tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez 
InŜyniera. 
 Dno ukopu naleŜy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego spływu wody.     
O ile to konieczne, ukop (dokop) naleŜy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
 JeŜeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. 
 Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu naleŜy przeprowadzić rekultywację 
według odrębnej dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu 

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

5.3.1.1. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłoŜu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5m od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby 
powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
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 JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, 
umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

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

Nasypy 
o wysokości, 

[m] 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad 
i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ru chu  

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 

do 2 1,00 0,97 0,95 

ponad 2 0,97 0,97 0,95 

  
Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoŜa nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

5.3.1.3 Spulchnienie gruntów w podłoŜu nasypów 

 JeŜeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to 
przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na 
głębokość co najmniej 15cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

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

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

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

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju 

gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

c) Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 
budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 
tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5m naleŜy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
róŜnoziarnistości U ≥ 5. JeŜeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
InŜynier moŜe wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 



D.02.03.01                                                                                                                 SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                          

              74                                                                                                                                       Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                       

warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej 
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu, o grubości co najmniej 0,5m powyŜej najwyŜszego poziomu wody, naleŜy wykonać            
z gruntu przepuszczalnego. 

 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5m, 
naleŜy wykonać z gruntu lub materiałów o duŜej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy 
popiołu naleŜy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

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

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
powinno odbywać się według jednej z niŜej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w 
dokumentacji projektowej, ST lub przez InŜyniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych        

z wypełnieniem wolnych przestrzeni 
 KaŜdą rozłoŜoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niŜ 0,3m, 
naleŜy przykryć warstwą Ŝwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem 
tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między 
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów moŜna stosować skały oraz odpady 
przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez 

wypełnienia wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów 
mrozoodpornych. Warstwy te naleŜy oddzielić od podłoŜa gruntowego pod nasypem oraz od górnej 
strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą Ŝwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 
zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2mm i spełniających warunek: 

4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoŜa lub gruntu górnej 

warstwy nasypu (mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyŜej niŜ 1,2m od projektowanej 
niwelety nasypu. 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 Rolę warstw oddzielających mogą równieŜ pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 
przewidziane do uŜycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, 
uniemoŜliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości 
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

5.3.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów naleŜy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu             
z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w 
poprzek uformowanego nasypu.  

5.3.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
 
 Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według punktu 5.3.3.1, poz. d). 
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 W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. JeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w 
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem. 
 W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona                   
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 
się określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi 
w pkcie 5.3.4.5. 
 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby przejazdów 
róŜnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,             
z tolerancją: 

a)       w gruntach niespoistych   ±2 % 
b)       w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  −2 % 
c)       w mieszaninach popiołowo-ŜuŜlowych +2 %,  −4 % 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia.  

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, naleŜy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według                 
BN-77/8931-12. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
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Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa 
nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu 
KR4 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,03 1,03 1,00 

NiŜej leŜące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 2,0m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2m (inne drogi) 

 
 

1,00 
- 

 
 
- 

1,00 

 
 
- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniŜej: 

- 2,0m (autostrady) 
- 1,2m (inne drogi) 

 
 

0,97 
- 

 
 
- 

0,97 

 
 
- 

0,95 

   
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niŜ: 

a)       dla Ŝwirów, pospółek i piasków 
b)       2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
c)       2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
d)       dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 
zwięzłych, iłów – 2,0, 
e)       dla gruntów róŜnoziarnistych (Ŝwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f)        dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g)       dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

 JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile InŜynier nie 
zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

 Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300m2, 
powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 
pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5m kaŜde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny 
mieć w kaŜdym pasie inną grubość z tym, Ŝe wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla 
danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją 
podaną w punkcie 5.3.4.3. Grunt ułoŜony na poletku według podanej wyŜej zasady powinien być 
następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyny naleŜy określić wskaźniki zagęszczenia,  
dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy 
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 
najmniej 2 powinny umoŜliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 
podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 
dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego 
gruntu. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 
które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
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 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli: 

a)  stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b)  są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 
trasy drogowej, 
c)     ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków tylko wówczas, 
gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
InŜyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów      
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania                       
i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami InŜyniera. 
 JeŜeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyŜej, 
materiały te naleŜy przewieźć na odkład. 
 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez InŜyniera. 
JeŜeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
InŜyniera. NiezaleŜnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
 JeŜeli odkłady są zlokalizowane wzdłuŜ odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a)     odkłady moŜna wykonać z obu stron wykopu, jeŜeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 
przy czym odległość podnóŜa skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- nie mniej niŜ 3m w gruntach przepuszczalnych, 
- nie mniej niŜ 5m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b)    przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład naleŜy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
c)     przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład naleŜy zlokalizować 
poniŜej wykopu, 
d)    na odcinkach zagroŜonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład naleŜy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań InŜyniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciąŜają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. 
JeŜeli nie określono inaczej, naleŜy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to 
znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 
i spadku korony od 2% do 5%. 
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na uŜytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane,      
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie                    
z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez InŜyniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są 
warunki określone w pkcie 5.4.1. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąŜa Wykonawcę. 
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6.    Kontrola jako ści robót 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w punkcie 5.2 niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie 
kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a)    zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i ST, 
b)    zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c)    odwodnienia, 
d)    zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 
 Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a)    badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b)    badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c)    badania zagęszczenia nasypu, 
d)    pomiary kształtu nasypu. 
e)    odwodnienie nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000m3. W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące 
właściwości: 
-      skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
-      zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
-      wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
-      wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988, 
-      granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
-      kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
-      wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
a)    prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
b)    odwodnienia kaŜdej warstwy, 
c)    grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie 
rzadziej niŜ jeden raz na 500m2 warstwy, 
d)    nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e)   przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania 
gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w 
punktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
 Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 

-      jeden raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
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-      jeden raz w trzech punktach na 2000m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem 
powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

-      prawidłowości wykonania skarp, 
-      szerokości korony korpusu. 
 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności                        
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST oraz w punkcie 5.3.5 niniejszej Specyfikacji. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 
  

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a)    prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b)    odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c)    właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
 

7.   Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

     Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

 Objętość dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości 

nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy 

nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie 

rodzimym do objętości w nasypie.   

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

          Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Nasypy uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST, jeŜeli 

wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p.5 i p.6 będą pozytywne. 

9.  Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

   Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 
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  Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych nasypów wraz z transportem gruntu z 
dokopu, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m3 nasypów z gruntu z dokopu obejmuje: 

-      prace pomiarowe, 
-      oznakowanie robót, 
-      załadunek i dowóz gruntu, 
-      wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu, 
-      zagęszczenie gruntu, 
-      profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
-      wyprofilowanie skarp dokopu, 
-      rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
-      odwodnienie terenu robót, 
-      wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 
-      bieŜące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni – usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
       samochodami przewoŜącymi grunt. 
  
Cena wykonania 1m3 nasypów z gruntu rodzimego obejmuje: 

-      prace pomiarowe, 
-      oznakowanie robót, 
-      załadunek i dowóz gruntu, 
-      wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu, 
-      zagęszczenie gruntu, 
-      profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
-      wyprofilowanie skarp dokopu, 
-      rekultywację ukopu i terenu przyległego do drogi, 
-      odwodnienie terenu robót, 
-      wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 
-      bieŜące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni – usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
       samochodami przewoŜącymi grunt. 
 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu.  
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich - Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z późniejszymi zmianami. 
 

 

 

10.2. Inne dokumenty  

1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205.  

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych      
w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice 
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 231000-5. 

 

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

                      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek urządzeń 
obcych –  studzienki ściekowe, studnie rewizyjne, zawory oraz ocieplenie i osłonięcie istniejącego 
wodociągu. 

1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące robót.  

 Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
szczegółowe” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 

 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                       
w  ST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe” punkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki  

 Do przypowierzchniowej regulacji studzienki, zaworu itp.   naleŜy uŜyć: 

a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się 
do ponownego wbudowania, 

b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak 
materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 

− ST D.03.02.01 w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

− ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych 
do ułoŜenia nowej nawierzchni. 

3.  Sprzęt 

3.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 

      Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
szczegółowe” punkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki  

       Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− piły tarczowej, 

− młota pneumatycznego, 

− spręŜarki powietrza, 

− dźwigu samochodowego, 

− zagęszczarki wibracyjnej, 
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− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.)                                                 

4.  Transport 

4.1.   Szczególne wymagania dotyczące transportu. 
               

     Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
szczegółowe”  punkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym w: 

a) ST D.03.02.01, w przypadku materiałów do naprawy studzienki, itp.  

b) ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów 
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
                    
Szczegółowe zasady wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe” 
punkcie 5. 

5.2. Zasady wykonania regulacji 

 Wykonanie naprawy, polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 

1.  roboty przygotowawcze 

− rozpoznanie uszkodzenia, 

− wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 

2.  wykonanie naprawy 

− naprawę uszkodzonej studzienki, zaworu – regulacja pionowa, 

− ułoŜenie nowej nawierzchni. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

− ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 

− określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 

− wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 

− rozeznaniu moŜliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar 
uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej naleŜy nadać kształt 
prostokątnej figury geometrycznej. 

 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje InŜynier. 

5.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki, zaworu, itp. 

 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez 
InŜyniera, obejmuje: 

1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 
podziemnego, 

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
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− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp.                  
- w przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 
betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem 
konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

3. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części Ŝeliwnych, płyt Ŝelbetowych pod 
studzienką, kręgów podporowych itp.), 

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 
miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych 
robót, 

5. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy          
i wykorzystaniu istniejących materiałów, 

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady 
wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

7. w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady 
wpustu itp. przy uŜyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - 
wykonanie deskowania oraz ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, 
według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, 
chodnika, pasa dzielącego itp.), a takŜe rozebranie deskowania, 

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

 W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) 
korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób 
naprawy naleŜy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji 
technicznej. 
 

6.    Kontrola jako ści robót 

6.1.    Szczegółowe zasady kontroli jakości robót. 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe”  

punkcie 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

− sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje 
tablica 1. 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwoś
ć badań Wartości dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni 
przeznaczonej do wykonania naprawy 1 raz Niezbędna powierzchnia 

 
2 

 
Roboty rozbiórkowe 

 
1 raz 

Akceptacja 
nieuszkodzonych 

materiałów 
 
3 

Szczegółowe rozpoznanie 
uszkodzenia i decyzja o sposobie 
naprawy 

1 raz Akceptacja InŜyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena 
ciągła 

Wg pktu 5.5 

5 UłoŜenie nawierzchni Ocena 
ciągła 

Wg pktu 5.6 

6 PołoŜenie studzienki w stosunku do 
otaczającej nawierzchni 

 
1 raz 

Kratka ściekowa ok. 
0,5cm poniŜej, właz 

studzienki - w poziomie 
nawierzchni 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie: 

− wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 
nawierzchni typu kostkowego, 

− poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni                   
i umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

7.  Obmiar robót 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

       Szczegółowe zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe”  

 punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową  jest  sztuka (szt.) wykonanej regulacji studzienek i wymiany włazów. 

8. Odbiór robót 

8.1. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Szczegółowe zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania szczegółowe” punkt 8. 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty rozbiórkowe, 

− regulacja studzienki, zaworu. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punkt 8.2 D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej ST. 
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9.  Podstawa płatno ści 

9.1. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

    Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST D.M.00.00.00  „Wymagania 
szczegółowe” punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− roboty rozbiórkowe, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie regulacji studzienki, 

− wymianę włazów, 

− ułoŜenie nawierzchni, 

− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
1. D.M.00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
3. D.04.01.01 

÷ 04.03.01 
Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i 
skropienie 

4. D.04.04.00 
÷ 04.04.03 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

5. D.04.05.00 
÷ 04.05.04 

Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

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

brukowej 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej w związku                     
z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                  
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 231000-5. 

 

 

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST. 

  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej i obejmują: 

 Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PP fi 200 klasy S. 

 Wykonanie montaŜu kanałów z rur dwuściennych PP SN 8 łączonych kielichowo na uszczelkę 
gumową o średnicy 200mm w wykopach umocnionych na gł. do 2,0m. 

 Wykonanie wpustów deszczowych ulicznych typ cięŜki D400 wraz ze studzienką fi 50cm                          
z osadnikiem i syfonem. 

 Wykonanie obudowy wylotu sączków do rowu otwartego wraz z umocnieniem rowu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału   
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego 
kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli        
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 
Ŝeliwnych, stalowych lub Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu 
ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natęŜenia przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu 
niŜszego na wyŜszy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 

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

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

              Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.02.00.01 pkt 2. 
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST.  

Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobaty Techniczne i odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni. 
 
2.2.  Rury kanałowe i przewodowe  
 

• Rury Dn 200, z PP wraz z kształtkami i czyszczakami o sztywności obwodowej SN 8, łączone 
kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonać z typowych elementów betonowych Dn 1000, 
z betonu wysokiej jakości (klasa nie niŜsza niŜ C40/50), wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego 
(poniŜej 4%) i mrozoodopornego  (F-50) i z elementów PP o średnicy 630mm. Połączenie kręgów 
między sobą i z dnem za pomocą uszczelek gumowych.  
 

2.3.2. Właz kanałowy 

Na studzienkach naleŜy stosować właz Ŝeliwny typu cięŜkiego D 400. 
 
2.3.3 Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych  

Studzienki ściekowe naleŜy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:  

• wpusty deszczowe uliczne typ cięŜki D400 (Ŝeliwne), 
pierścienia odciąŜającego Ŝelbetowego z betonu C25/30 wg PN-EN 206-1:2003, zbrojonego stalą  
StSx-b wg PN-H-93215:1982; 
• rur betonowych średnicy 0,5m wg PN-EN 206-1:2003; beton C40/50, 
• płyty fundamentowej grubości 15cm wykonanej z betonu klasy C20/25, W-4, F-100, 
• kosz na nieczystości. 
Główne wymiary i masę wpustów Ŝeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych  
PN-EN 124:2000. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-ISO 
8062:1997. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. 
Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być 
dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. Luz maksymalny pomiędzy kratką i 
gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8mm. Na kaŜdej 
skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa 
skrzynki, znak PN. 

2.3.4. Kruszywo na podsypkę i zasypkę 

 Podsypka moŜe być wykonana z piasku gr. 15cm. Wykonanie zasypki strefy kanałowej do 
wysokości 30cm ponad górne lico rury naleŜy wykonać z piasku średnioziarnistego z dokopu wraz z 
zagęszczeniem. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm. 
 

2.3.5. Beton 

 Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004. 

2.3.6. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-04500:1985. 
 

2.3.7. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać 
badaniom określonym przez Zamawiającego. 
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2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. 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. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 

2.4.2. 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 1,8m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.4.3. 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 3,0m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2m. 

2.4.4. Wpusty Ŝeliwne 

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

2.4.5. 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. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez InŜyniera, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z załoŜoną 
technologią. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania elementów kanalizacji deszczowej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 

-      Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
-      koparek przedsiębiernych, 
-      spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
-      sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-      wciągarek mechanicznych, 
-      beczkowozów. 
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4.  Transport 

4.1.   Ogólne warunki dotyczące transportu. 

              Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport rur kanałowych i prefabrykatów 

 Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem 
rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0m, które naleŜy 
przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem            
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2m). 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m i 1,4m naleŜy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok 
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
 Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu 
przyrządów pomocniczych. 

 

4.5. 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. 

4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 

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

4.7. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
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4.8. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. 
 

 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

                   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

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

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Rysunek nr 7 projektu 
budowlanego. 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 0,4m 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 0,20m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z InŜynierem. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy 
piasku o grubości do 15cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy 
powyŜej 0,50m, na warstwie odwadniającej naleŜy wykonać fundament betonowy, zgodnie z 
dokumentacją projektową lub ST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z 
pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50m 
naleŜy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
 Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w ST. 

5.5. Roboty montaŜowe 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

-      dla kanałów o średnicy do 0,4m - 3‰, 
-      dla kanałów i kolektorów przelotowych -1‰ 

        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5‰). 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                                                                  D.03.02.01                                                                                                                   

   Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                      95                                                                                                                   

  Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu 
(dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych 5 m/s). 

-      głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 
1,3m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 
2,5m w celu zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym 
kanale. 
Kanały naleŜy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcją montaŜową 
układania rur dostarczoną przez producenta rur. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3 moŜna przystąpić do wykonania 
montaŜowych robót kanalizacyjnych. 
Rury kanalizacyjne z PP naleŜy łączyć kielichowo lub poprzez dwukielich  zgodnie z zaleceniami 
producenta rur; 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonana, aby była zapewniona ich szczelność przy  ciśnieniu 
próbnym. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniŜszego punktu kanału od najwyŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku.  
Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do 
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.  
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 
długości. 
Poszczególne rury naleŜy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno 
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenie do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe 
przekraczać  
+ -20mm, spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać + -
1cm.  

Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą.  

Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

5.5.2. Przykanaliki 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to 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 powinien wynosić 0,20m (dla pojedynczych wpustów i 
przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12m moŜna stosować średnicę 0,15m), 
-      długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24m, 
-      włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 
-      spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe przy spadkach 
większych od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 
-     kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
-     włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 
(optymalnym 60o), 
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-      włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0cm. 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. 1,0m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

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

Średnica 
przewodu 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

odprowadzającego 
(m) 

przelotowej połączeniowej 
spadowej-

kaskadowej 
0,20 

1,20 
1,20 

1,20 
0,25 
0,30 
0,40 

1,40 0,50 
1,40 1,40 

0,60 
 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50m przy średnicach kanału do 0,50m i 70m przy średnicach powyŜej 0,50m) 
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 wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50m naleŜy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40m powinny mieć przelew 
o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki 
zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40m włącznie powinny mieć spad w postaci rury 
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie 
powinna przekraczać 4,0m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony 
jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w „Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych.  

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
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 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 
0,80m wg PN-EN 545:2006. 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. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000. 
 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 (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-EN 124:2000. W innych przypadkach moŜna 
stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8cm ponad poziomem  
terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 
0,30m. 

5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe 

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

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

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

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

5.5.5. Komory kaskadowe 

 Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60 m, przy duŜych 
róŜnicach poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości wody) 
oraz nieekonomicznego zagłębienia kanałów. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: 
− długość komory przepadowej zaleŜy od przepływu oraz od róŜnicy poziomów kanału dolnego i 

górnego, 
− szerokość komory zaleŜy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego oraz przejścia 

kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80m); wymiary pomostów powinny 
wynosić 0,80 x 0,70m, 

− pomost górny naleŜy wykonać w odległości min. 1,80m od płyty stropowej do osi kanału 
dopływowego, 

− nad pomostem górnym i dolnym naleŜy przewidzieć oddzielny komin włazowy, 
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− pomost górny i schody naleŜy od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysokości min. 1,10m. 
 Kominy włazowe naleŜy wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3. 
 Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3. 
 Komory kaskadowe naleŜy wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach 
szerokoprzestrzennych i, w zaleŜności od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych. 

5.5.6. Studzienki bezwłazowe - ślepe 

 Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80m. Wszystkie kanały w tych studzienkach 
naleŜy łączyć sklepieniami. 
 Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7cm, po ułoŜeniu kanału. 
 W płycie dennej naleŜy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału. 
 Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 
kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego 
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. 
 
5.5.7. Studzienki ściekowe 

 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
-      głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65m (wyjątkowo - 
min. 1,50m i max. 2,05m), 
-      głębokość osadnika 0,95m, 
-      średnica osadnika (studzienki) 0,50m. 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2cm poniŜej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest przede wszystkim od 
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłuŜnego. NaleŜy przyjmować, Ŝe na jedną 
studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000m2 nawierzchni szczelnej. 
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 
50m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100m. 
 Wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach prostych w 
odległości minimum 2,0m od zakończenia łuku krawęŜnika. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej. 
 KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie naleŜy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60m nie stosując 
osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony 
przykanalikiem ze studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawęŜnika 
jezdni nie powinna przekraczać 3,0m. 

5.5.8. Izolacje 

 Rury betonowe i Ŝelbetowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 
 Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej 
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. 
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział 
natęŜenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
InŜynierem. 
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5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien obsypki Is według próby Proctora wynosi 92%. 
 Wykonany kanał naleŜy obsypać piaskiem klasy I (piaski grube i średnie dobrze uziarnione). 
Obsypkę ochronną naleŜy wykonać do wysokości 30cm powyŜej wierzchu rury. 
 

6.    Kontrola jako ści robót 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu  
i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.1. 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 ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-      sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1cm, 
-      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. 

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-      odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niŜ ± 5cm, 
-      odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1m, 
-      odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3cm, 
-      odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5cm, 
-      odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm, 
-      odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
-      wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.6, 
-      rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm. 
 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: 

 -  metr (m) wykonanych przykanalików z rur PP fi 200 z rur klasy S, 
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-  sztuka (szt.) wykonanych wpustów deszczowych ulicznych typ cięŜki D400 wraz ze studzienką               
fi 50cm i osadnikiem, 

-  metr (m) wykonanych rurociągów kanalizacyjnych z rur PP klasy SN 8 o średnicy 200mm, 
ułoŜonych na podsypce piaskowej gr. 15cm. 

           -  metr sześcienny (m3) wykonanych wykopów, zasypki, obsypki. 

  -  metr (m) wykonanych prób szczelności kanałów rurowych za pomocą kamery tv. 

  -  metr sześcienny (m3) ułoŜenia mieszanki betonowej ręcznie. 

  -  sztuka (szt.) montaŜu syfonu i osadnika. 

  -  sztuka (szt.) wykonania obudowy wylotów sączków podłuŜnych z kamienia do rowu otwartego. 
            

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

             Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 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: 

-      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 50m. 
 

9.  Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

   Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1metra wykonania przykanalika Dn 200 obejmuje: 

• wytyczenie trasy przykanalików i obiektów; 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
• dostarczenie materiałów; 
• koszt materiałów, 
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie; 
• odwodnienie wykopu; 
• przygotowanie podłoŜa – podsypki piaskowej gr. 15cm; 
• ułoŜenie rur kanałowych wraz z podłączeniem do obiektów; 
• oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej; 
• badania szczelności; 
• wykonanie izolacji studzienek, wylotów; 
• transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczna; 
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• transport nadmiaru gruntu; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej: 
• koszt nadzoru uŜytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji  

deszczowej i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej. 
 
Cena 1metra wykonania kanałów Dn 200mm obejmuje: 

• wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obiektów; 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze;  
• dostarczenie materiałów; 
• koszt materiałów, 
• wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie; 
• odwodnienie wykopu; 
• przygotowanie podłoŜa – podsypki piaskowej gr. 15cm; 
• ułoŜenie rur kanałowych wraz z podłączeniem do obiektów; 
• włączenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojeniem, umocnieniem; 
• badania szczelności; 
• wykonanie izolacji studzienek; 
• oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej; 
• transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczna; 
• transport nadmiaru gruntu; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej; 
• koszt nadzoru uŜytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji  

deszczowej i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej. 

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki kanalizacyjnej obejmuje: 

• wytyczenie lokalizacji obiektu; 
• dostarczenie materiałów, 
• koszt materiałów; 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• wykonanie wykopu z umocnieniem ścian, 
• odwodnienie wykopu,  
• przygotowanie podłoŜa, 
• badanie szczelności; 
• transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
• montaŜ elementów studni, 
• zabezpieczenie antykorozyjne studni, 
• zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją 

Techniczna; 
• transport nadmiaru gruntu; 
• zagospodarowanie terenu wokół studzienki, 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej: 
• koszt nadzoru uŜytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacją 

mapy zasadniczej. 
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Cena wbudowania jednego kompletu studzienki ściekowej obejmuje: 

• wytyczenie lokalizacji obiektu; 
• dostarczenie materiałów, 
• koszt materiałów; 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• wykonanie wykopu z umocnienie ścian, 
• odwodnienie wykopu,  
• przygotowanie podłoŜa, 
• badanie szczelności; 
• transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
• montaŜ elementów studni, 
• zabezpieczenie antykorozyjne studni, 
• zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją 

Techniczna; 
• transport nadmiaru gruntu; 
• zagospodarowanie terenu wokół studzienki, 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej: 
• koszt nadzoru uŜytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacją 

mapy zasadniczej. 
 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

  1.     PN-EN 12620+A1 
:2008 

Kruszywa do betonu 

  2.     PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania. 

  3.     PN-EN 13043:2004 
 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

  4.     PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

  5.     PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania. 

  6.     PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
  7.     PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco. 
  8.     PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

9.    PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności. 

10.    PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe 
11.    PN-EN 197-1:2002 

/A3:2007 
 

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. 

12    PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004 

Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

13.    PN-EN 545:2006 
 

Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań 
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10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50cm; wysokości 30 lub  60cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, 

Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 
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1.    Wstęp                                                                                                                                                                                                                         
1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoŜa w związku                   
z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                 
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000 – 9. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

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

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu prowadzenia robót przy wy-
konywaniu profilowania i zagęszczenia podłoŜa: 
 

- przy przebudowie drogi powiatowej nr 4715E w miejscowości Czastary. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                

2.    Materiały 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Nie występują. 

3.     Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót. 

Roboty noŜna prowadzić ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 

Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, 
zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie moŜe 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera, lub w 
przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany InŜyniera. Sprzęt 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4.    Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

5. Wykonanie  robót 

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                   

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

5.2.   Zasady ogólne. 

 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 nawierzchni.  

5.3.   Profilowanie podłoŜa.  
 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.  
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane naleŜy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoŜa. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyŜsze niŜ 
projektowane rzędne podłoŜa.  
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewi-
dzianym do profilowania.  
 

Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczania podłoŜa (IS) 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość IS dla: 

Ruch cięŜki i bardzo cięŜki 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,03 

Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoŜa 1,00 

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. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

5.4.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa  

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.  
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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 w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 
na własny koszt.  

 

6.     Kontrola jako ści robót  

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2.  Badania w czasie robót. 

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 1km 

2 Równość podłuŜna co 20m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km 

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

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

7 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoŜa 

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

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

 

6.2.1.  Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa). 

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

6.2.2.  Równość koryta (profilowanego podłoŜa). 

 Nierówność podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04.  
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą a dla poszerzeń łatą dostosowaną 
do szerokości koryta.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.  

6.2.3. Spadki poprzeczne. 

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

6.2.4. Rzędne wysokościowe.  

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

6.2.5. Ukształtowanie osi w planie.  

          Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 

6.2.6.  Zagęszczenie koryta.  
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg normy nie powi-
nien być mniejszy od podanego w tablicy 1.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształce-
nia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą nie powinna być większa od 2,2.  
 



D.04.01.01                                                                                                                SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                              
                                                                                                              

   109                                                                                                                                     Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                            

Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być wtórna wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  
 Wskaźnik zagęszczenia naleŜy sprawdzać według normy, przynajmniej w dwóch punktach, 
wybranych losowo. Zagęszczenie naleŜy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, 
według PN-B-04481:1988 (metoda I lub II).  

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podłoŜa)  

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie p. 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  

7.    Obmiar robót 

7.1.    Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.                                                                                                    

 

 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
gruntowego. 

8.     Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".       

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych          
i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 

9.     Podstawa  płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

- profilowanie podłoŜa pod przebudowywaną drogą powiatową nr 4715E,  
- zagęszczenie podłoŜa pod przebudowywaną drogą powiatową nr 4715E,  
- zabezpieczenie przed nawodnieniem,  
- odwodnienie wykopów, 
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 
- uporządkowanie terenu robót, wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie. 

10.   Przepisy zwi ązane 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (oryg.). 
PN-EN 13036-7:2004  Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar nierówności 

nawierzchni: badanie liniałem mierniczym (oryg.). 
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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru skropionych i oczyszczonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku                        
z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000-9. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST.  

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

 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST.  
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
skropieniu i oczyszczaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 
 

- mechaniczne oczyszczanie warstw niebitumicznych,  
- mechaniczne oczyszczanie warstw bitumicznych,  
- skropienie asfaltem warstw niebitumicznych,  
- skropienie asfaltem warstw bitumicznych.  

 
1.4.  Określenia podstawowe. 

 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST D.M.00.00.00. 
 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność             
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.  
 

           Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. ”Wymagania 
ogólne”. 

 
 

2.  Materiały  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2.  Rodzaje materiałów do wykonania skropienia. 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
 

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

-      kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT-Z 2008; 
-      upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173:1974; 

 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

-      kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-Z 2008, 
-      upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173:1974, 

-      asfalty drogowe za zgodą InŜyniera wg WT-Z 2008. 

 Stosowane materiały muszą posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM 
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2.3.  Wymagania dla materiałów. 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-99 i jednostkowych aprobatach 
technicznych. 

2.4.  ZuŜycie lepiszczy do skropienia. 

Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano           
w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Orientacyjne zuŜycie lepiszczy (wydatek pozostającego asfaltu) do skropienia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 
 
Lp. Rodzaj warstwy ZuŜycie (pozostający asfalt kg/m2) 

1 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 – 0,7 

2 Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3 – 0,5 

3 Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0,1 – 0,3 

 
Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy, jej faktury      
i stanu powierzchni oraz zaakceptowane przez InŜyniera. 
 

2.5.  Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniŜenia jej jakości. 
Emulsję naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze 
i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach 
transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy 
przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

 
 

 

 

3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę do emulsji. Skrapiarka powinna 
być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie 
następujących parametrów: 
 

− temperatury rozkładanego emulsji, 
− ciśnienia emulsji w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej emulsji, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji, 
− dozatora emulsji. 
 

Zbiornik na emulsję skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe 
zachowanie stałej jej temperatury. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie emulsji z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej. 

3.3. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze szczotek mechanicznych. Zaleca się uŜycie urządzeń 
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów 
czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do 
czyszczonej warstwy.  
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Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca 
się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające oraz spręŜarek, zbiorników         
z wodą, szczotek ręcznych. 

 
 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

       Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport emulsji 

Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji             
i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1m3, a kaŜda 
przegroda powinna mieć wykroje w dnie umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki               
i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny 
zawierać resztek innych lepiszczy. 

 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1 Oczyszczenie powierzchni. 

 Powierzchnia podłoŜa, przed ułoŜeniem kolejnej warstwy powinna zostać oczyszczona 
z luźnego kruszywa, pyłu i błota. Operację tę naleŜy wykonać przy uŜyciu szczotki mechanicznej 
lub kompresora w miejscach trudno dostępnych uŜywać szczotek ręcznych. Oczyszczeniu 
podlegają: istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu oraz nowe warstwy konstrukcyjne. 

 
5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni. 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe 
nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 
nawierzchnia moŜe być wilgotna. Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez 
InŜyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu 
skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 

  

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

     Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 
2 
3 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200 
Asfalt drogowy D 300 

od 20 do 40 *) 
od 140 do 150 
od 130 do 140 

 

*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
Oczyszczeniu podlegają: istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu oraz nowe warstwy 
konstrukcyjne. 
Skropieniu podlegają: istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu oraz nowe warstwy konstrukcyjne. 

 
 

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”. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy 
w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości 
emulsji w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 

6.3.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 

6.3.1. Badanie dokładności oczyszczenia.  

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania 
tej czynności. 

6.3.1. Badania emulsji 

Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca powinien 
kontrolować dla kaŜdej dostawy jej lepkość. 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia emulsji (pozostałego asfaltu) 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanej emulsji według metody podanej            
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza                
i kruszywa”. 
 

 

 

7.  Obmiar robót  

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. 

                   Jednostką obmiarową jest (metr kwadratowy) 1m2 skropionej i czyszczonej powierzchni 
na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 

 

8.  Odbiór robót.  

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

 

9.  Podstawa płatno ści. 
9.1.    Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. 

 

9.2.  Szczegółowe warunki płatności. 

           Płatność za 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia i skropienia naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 

  

Cena wykonania robót obejmuje: 
 
− przygotowanie robót i oznakowanie robót, 
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
− oczyszczenie poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni, 
− zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
− skropienie istniejącej nawierzchni, podbudowy z kruszywa łamanego oraz podbudowy        

z betonu asfaltowego i warstwy wiąŜącej lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, odwiezienie sprzętu. 

 

10.  Przepisy zwi ązane. 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992. 
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   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
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1.    Wstęp                                                                                                                                                                                                  
1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku             
z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                 
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000-9. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z zakresem wg 
Dokumentacji Projektowej. 
  

 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm z pielęgnacją              
po zagęszczeniu gr. 20cm. 

 
 
 
 

 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

  1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 

 

  1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 

  1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązują-
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne pkt. 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                                                                               

 
2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 

 Do wykonania podbudowy przewidziano uŜycie kruszywa łamanego niesortowanego 
o uziarnieniu 0/31,5mm i wody. 
 Kruszywo łamane niesortowane 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym lub łamane róŜnych 
frakcji, które zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tablicą w pkt. 2.2.1. 
Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje mieszania 
poszczególnych frakcji kruszyw.  
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2.2.   Kruszywa. 

2.2.1. Wymagania dla kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia. Skład ziarnowy 
kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg normy. 

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelą poniŜej: 
 

Lp. Właściwości 
Wymagania 

kruszywo 
naturalne 

Wymagania 
kruszywo 
łamane 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, nie więcej niŜ 2 – 12 % 2 - 10 % 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ 10% 5% 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niŜ: 45% 35% 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niŜ 1% 1% 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30 - 70 % 30 - 70 % 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ 

b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niŜ 

 
45% 

 
40% 

 
35% 

 
30% 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niŜ 4% 3% 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraŜania, nie więcej 
niŜ 10% 5% 

9 Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie, nie więcej niŜ niedopuszcz.  

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niŜ 1 1 

11 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niŜ 

a) przy zagęszczeniu Is ≥1,00 
b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03 

 
60 

 
80 

120 
 

2.3.  Woda.  

Do zwilŜania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. Dla pitnej wody wodociągowej 
wymagań nie określa się. 

 

2.4.  Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw. 

Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na 
reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w 
p. 2.2. Dopuszczenia materiału do wbudowania nastąpi na podstawie akceptacji materiału przez 
Kierownika Projektu. 
 

 

 

 

3.    Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Rodzaj sprzętu.  
 

UŜyty sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu 
budowlanego pod względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę 
PZJ, zaakceptowanym przez InŜyniera. 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie naleŜy 
stosować: 

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw, 
- płyty wibracyjne, 
- cysterny z wodą z moŜliwością regulacji spryskiwania, 
- w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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4.    Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
   

4.2.  Transport kruszywa.  

 Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu        
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłoŜu drogi musi być tak zorganizowany, 
aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy 
(samochody, ciągniki z przyczepami). 

 
 

 
 

5. Wykonanie  robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                     
 

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

 

5.2.  PodłoŜe 

Warstwa podbudowy układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłoŜu gruntowym 
wykonanym zgodnie z ST D.04.01.01. 
 
5.2.1. Kontrola jakości wykonania podłoŜa 

Kontrola jakości wykonania podłoŜa polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy      
z wymaganiami podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w wykonaniu 
podłoŜa naleŜy usunąć. 
 
5.3.  Przygotowanie kruszywa łamanego  

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać 
ciągłość uziarnienia i zwilŜenie do wilgotności optymalnej.  
 
5.4.   Transport i rozściełanie kruszywa  

NaleŜycie wymieszane i zwilŜone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 

Dopuszcza się wbudowanie projektowanej podbudowy w dwóch warstwach o grubościach 
uzgodnionych z InŜynierem. W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczą kaŜdej      
z warstw technologicznych. 
 

5.5.   Profilowanie  

Przed zagęszczeniem rozściełane kruszywo naleŜy wyprofilować do spadków poprzecznych 
i pochyleń podłuŜnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania naleŜy 
wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą cięŜkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. 
 

5.6.   Zagęszczenie 

Podbudowę naleŜy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie 
zagęszczania naleŜy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy naleŜy wykonywać 
warstwami określonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 

 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność podbudowy 
badana płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w S.T. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20cm po zagęszczeniu.  

Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
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wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1. 

 
5.7.   Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 
 

Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1cm, -2cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Równość podbudowy  

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20mm dla podbudowy pomocniczej. 

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leŜących 
powyŜej. 

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm. 
Zagęszczanie podbudowy 

Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia                          
z wymaganiami podanymi w S.T. 

 

Nośność i zagęszczenie podbudowy 

a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 (badanie płytą 
VSS o średnicy 30cm) powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli                                                                                                
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Tab. Wymagania dla nośności warstwy podbudowy                                                                                                                                                                                                 
 

Podbudowa z kruszywa o 
wskaźniku nośności wnoś 

nie mniejszym niŜ 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa 

pierwsze obciąŜenie, E1 drugie obciąŜenie, E2 
80 80 140 
120 100 180 

Dla zakładanego obciąŜenia ruchem moduł odkształcenia naleŜy wyznaczyć dla przyrostu obciąŜenia 
od 0,15 ÷ 0,25MPa, końcowy nacisk 0,45MPa. 
b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zaleŜnością: 

1

2
o E

E
I =  

powinien mieć wartość nie większą niŜ 2,2. 

 

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". 
 

6.2.  Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy 

Obejmują one: 

a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki  wg p. 2.3 i 5.2. 
b) kontrolę jakości wykonania podłoŜa wg  p. 5.1.1. 
 

6.3.  Kontrola jakości podbudowy w czasie budowy 
 

6.3.1. Zakres badań 

Kontrola uziarnienia rozłoŜonego kruszywa powinna być przeprowadzana na kaŜdej dziennej 
działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.1.1. 
 Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2008. Do kontroli naleŜy pobierać co 
najmniej po dwie próbki z kaŜdej dziennej działki roboczej. 
 Kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy 
przeprowadzać nie rzadziej niŜ 1 raz na 3000m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez 
InŜyniera. 

Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5. 
 Kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim pomiarze w 
końcowej fazie zagęszczenia, co najmniej w dwóch miejscach na kaŜdej dziennej działce roboczej. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości w przekroju zgodnie z p. 5. 
 Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, 
przynajmniej w 5 miejscach dla całego odcinka. Wyniki powinny być zgodne z p. 5. 
 Kontrola pochyleń podłuŜnych, spadków poprzecznych oraz równości podbudowy. Zgodność 
z projektem profilu podłuŜnego sprawdza się przyrządem lub instrumentem niwelacyjnym.  
 

Równość w przekroju podłuŜnym sprawdza się przynajmniej w 5 miejscach dla całego odcinka. 
Sprawdzenie spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą. 
Spadki poprzeczne i równość podbudowy sprawdza się co najmniej w 5 miejscach dla całego 

odcinka. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z p. 5. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Tab. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na 
kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km 

5 Rzędne wysokościowe co 20m na odcinkach prostych i co 10m na łukach; 
w osi jezdni i na jej krawędziach 6 Ukształtowanie osi w planie*) 

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

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

 *) Dodatkowe pomiary spadków porzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych.   
 
6.4.1. Szerokość podbudowy 

Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach,               
co 100m. Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm. 
 
6.4.2. Równość podbudowy 

Kontrola równości w przekroju podłuŜnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z PN-EN 13036-
7:2004 co 100m; dopuszczalne nierówności pod łatą 10mm. 

Kontrola równości porzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z PN-EN 13036-7:2004 co 
100m; dopuszczalne odchyłki pod łatą 10mm. 
 
6.4.3. Spadki poprzeczne 

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą, co 100m. 
Dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5%. 
 

6.4.4. Rzędne wysokościowe 

 Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki                              
-1cm, +0cm. 
 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy 

 Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100m oraz dodatkowo                    
w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta                          
w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 
 
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 pkt.6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej to Wykonawca 
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość                
do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i ponowne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 
na odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnienie nowym materiałem                              
o odpowiednich właściwościach i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 
 
                                                                                                                                                                                              

7.    Obmiar robót 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.   
                  Jednostką obmiaru robót jest 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm. 
 
    

  Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych powierzchni nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej, lub nie zaakceptowanych 
przez InŜyniera. 

                                                                                    
 

8.    Odbiór  robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".    

    

     Odbioru warstwy dokonuje InŜynier na zasadach robót zanikających i ulegających zakryciu 
określonych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier 
ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie 
uzgodnionym z InŜynierem. 
 
 

9.    Podstawa  płatno ści 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
  

9.2. Szczegółowe warunki płatności.  
 
  Płaci się za metr kwadratowy (m2 ) wykonanej i odebranej warstwy, według ceny jednostkowej. 

   Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 
 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
− odwodnienie terenu robót, 
− zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa 0/31,5mm zgodnie z recepturą, 
− dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− mechaniczne i ręczne rozłoŜenie mieszanki, 
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− mechaniczne i ręczne zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
− utrzymanie podbudowy, 
− wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy, 
− wykonanie badań i pomiarów określonych w ST, 
− odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach, 
− uporządkowanie miejsca robót. 
 

 

 

10.   Przepisy  zwi ązane 
 

10.1. Normy. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Metody pobierania próbek.  
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu (oryg.). 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (oryg.).  
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
 PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.).  
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna 
(oryg.).  
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-EN 13036-7:2004      Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar 
nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym (oryg.).  

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997r. 
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1.    Wstęp                                                                                                                                                                                                                  
1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w związku z przebudową drogi 

powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary.                            

Kod CPV 45 23320-8. 

1.2. Zakres stosowania ST.  

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

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
warstwy wzmocnionego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z zakresem wg 
Dokumentacji Projektowej.  

Zakres rzeczowy obejmuje: 

- wykonanie wzmocnienia gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa wraz                     
z pielęgnacją  po zagęszczeniu gr. 15cm. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.4.1. Ulepszone podłoŜe - warstwa podłoŜa bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona cementem,  
stosowana wówczas, gdy podłoŜe gruntowe ma małą nośność.  

  1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, do-
branych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 
wiązania cementu.  

  1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązują-
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                                                                               

2.   Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów  

 Do wykonania ulepszonego podłoŜa, z kruszywa stabilizowanego cementem stosuje się 
następujące materiały: kruszywa, cement, woda.  

2.3. Kruszywo  

2.3.1. Właściwości kruszyw 

 Do stabilizacji cementem naleŜy stosować kruszywa naturalne - piaski, pospółki, Ŝwiry, 
albo mieszankę tych kruszyw o ciągłym uziarnieniu, spełniające wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1.  Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1. 

Uziarnienie, wg PN-EN 933-1:2000 
a) ziarn pozostających na sicie 2mm, %, nie mniej niŜ: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075mm, %, 
    nie więcej niŜ: 

 
30 
 

15 

2. 
Zawartość części organicznych, 
wg PN-EN 1744-1:2010 

Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza 

od barwy wzorcowej 

3. 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-EN 1744-1:2010, %, 
nie więcej niŜ: 

0,5 

4.  Zawartość związków siarki, w przeliczeniu  
 na S03, wg PN-EN 1744-1:2000, %, poniŜej 1 

Kruszywo moŜna uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań la-
boratoryjnych wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizo-
wanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikacji.  

2.3.2. Źródła kruszyw  

Wszystkie kruszywa uŜyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez InŜyniera. Kruszywa, które nie spełnią wymagań określonych w 
pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zostaną odrzucone.  

2.3.3. Składowanie kruszyw  

JeŜeli kruszywo nie jest uŜywane bezpośrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na 
placu budowy to powinno ono być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 
placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych 
rodzajów kruszyw.  

2.4. Cement  
 NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002/A3:2007, portlandzki z 
dodatkami wg PN-EN 197-1:2002 lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2002. 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 

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

 

16 
- cement hutniczy 16 
- cement portlandzki z dodatkami 16 

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

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

 

75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

   
 Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 196-10:2008. 

 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z normą. 

 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. 

2.5.  Woda  

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
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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. Grunty 

 Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem naleŜy ocenić na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012:1997. 
 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 ST. 

Tablica 3. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012:1997 

Lp. Właściwości Wymagania Badania 
według 

1 

Uziarnienie 

a) ziarn przechodzących przez sito # 40mm, % (m/m), nie mniej niŜ: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20mm, % (m/m), powyŜej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4mm, % (m/m), powyŜej 
d) cząstek mniejszych od 0,002mm, % (m/m), poniŜej 

 
 

100 
85 
50 
20 

PN-B-04481 

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

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

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 

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

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie więcej niŜ: 
1 PN-B-06714-28 

  
  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 normy, 
-      zawartości ziarn pozostających na sicie # 2mm - co najmniej 30%, 
-      zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075mm - nie więcej niŜ 15%. 
 Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
 

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-96012:1997, powinna spełniać wymagania 
określone     w tablicy 4. 
 
 
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych 
warstw podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
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Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) Wskaźnik 

mrozoodporności 
po 7 dniach po 28 dniach 

1 

 

Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6 

do 2,2 

od 2,5 

do 5,0 
0,7 

2 

Górna część warstwy ulepszonego podłoŜa 
gruntowego o grubości co najmniej 10cm 
dla KR5 i KR6 lub górna część warstwy 
ulepszenia słabego podłoŜa z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 

 
 

od 1,0 
do 1,6 

 
 

od 1,5 
do 2,5 

 
 

0,6 

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 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.  

Do wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem, naleŜy 
stosować:  

- wytwórnie stacjonarne wyposaŜone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz 
objętościowe dla wody,  

 - małe walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania,  
- w miejscach trudno dostępnych naleŜy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 

lub małe walce wibracyjne. 
 

4.    Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport kruszywa  

Kruszywo moŜe być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi za-
bezpieczenie przed zanieczyszczeniem.  

4.3.  Transport cementu  

Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cementowozów. W czasie 
transportu i przeładunku cement nie moŜe ulec zawilgoceniu.  

4.4.  Transport wody  

Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub cysternami.  

4.5.  Transport mieszanki z wytwórni stacjonarnej  

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób 
zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotności. Do transportu mieszanki naleŜy 
stosować samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności dostosowanej do bezpośredniego 
wyładunku mieszanki do układarki. Zalecane jest stosowanie plandek ochronnych zabezpieczających 
mieszankę przed wpływem czynników atmosferycznych. 
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5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                           

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

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. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D.04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

 
5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 

 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 
podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoŜe 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

  
  Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, 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. 
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W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40cm, 
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. 
 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. 
 
5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaŜona w urządzenia 
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez InŜyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieŜąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 
jej wartości. 
 Przed ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić prowadnice i podłoŜe zwilŜyć wodą. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu. 
 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłuŜnych i poprzecznych. Przy uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uŜycia 
prowadnic moŜna odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 
 
5.7. Grubość warstwy 

 Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 
-      15cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
-      18cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
-      22cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
 

 JeŜeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 
naleŜy wykonywać w dwóch warstwach. 
 JeŜeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniŜej 
połoŜona warstwa moŜe być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. 
Wszystkie warstwy leŜące wyŜej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania      
w mieszarkach stacjonarnych. 
 
5.8. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy 
uŜyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST. 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoŜa o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi 
jezdni.  



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     D.04.05.01                                                                                         

Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                      131                                                                                                                             

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 w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania         
i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania 
wody do mieszanki. 
 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie później 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 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST. 
 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 30cm dla spoiny podłuŜnej i 1m dla 
spoiny poprzecznej. 
 
5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 Podbudowa i 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 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. 
 
5.11. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 

 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, 
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład         
o szerokości  co najmniej 30cm 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.  

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". 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. 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 podłoŜa 

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 

 
6 próbek 

 
 

 -      14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi 6 próbek 400 m2 

 -      90-dniowa przy stabilizacji ŜuŜlem 
granulowanym 3 próbki  

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 
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. 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     D.04.05.01                                                                                         

Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                      133                                                                                                                             

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

 Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem spoiwa. 
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 

6.2.3. 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. 

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu 

 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co 
najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

 Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 
zabarwienia mieszanki. 
 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5m od krawędzi podbudowy czy 
ulepszonego podłoŜa. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po 
zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.2.6. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00 oznaczonego zgodnie z normą. 

6.2.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 

 Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 
0,5m od krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1cm. 

6.2.8. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. 
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 ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 

6.2.9. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 

6.2.10. Badanie spoiwa 

 Dla kaŜdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, ŜuŜla granulowanego, Wykonawca 
powinien określić właściwości podane w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów             
i ulepszonego podłoŜa. 

6.2.11. Badanie wody 
 W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008:2004. 

6.2.12. 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 ST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa. 

6.2.13. Wskaźnik nośności CBR 
 Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy normą dla próbek gruntu stabilizowanego 
wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011:1998. 
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6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego 
podłoŜa stabilizowanych spoiwami 
 

6.3.1. 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 warstwy 10 razy na 1km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20m 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 20m  na odcinkach krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w trzech punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400m2 

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

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

 6.3.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.3.3. 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.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności nie powinny  przekraczać: 
-  12mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  15mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoŜa. 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

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

6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoŜa a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, -2cm. 

6.3.6. 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 ± 5cm. 

6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej      
o więcej niŜ: 
 

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
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- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoŜa  +10%, -15%. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

6.4.1. 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 5cm 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST 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 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.                                                                                                    

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy. 
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji 

Projektowej z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie. Nadmierna 
grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana 
bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę. 

 

8.    Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".       

9.    Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

9.2. Szczegółowe warunki płatności.  

 Płaci się za metr kwadratowy (m2 ) wykonanej i odebranej warstwy, według ceny jednostkowej. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recepty na 

mieszankę, 
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- dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, 
- rozłoŜenie i wyprofilowanie mieszanki, 
- zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wykonanej warstwy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie inwentaryzacji warstwy podbudowy. 
 

10.   Przepisy  zwi ązane 
10.1. Normy 

   
  1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
  2. PN-EN 1744-

1:2010 
 

Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna 
(oryg.). 

  3. PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. 

  4. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
  5. BN- 68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
  6. PN-S- 96012/1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem 

oraz warstwa podłoŜa gruntowego ulepszonego cementem. 
  7. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Część 1. Oznaczenie wytrzymałości. 
 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 



 
 
 
 

                        SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

                           D.04.07.01a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO  

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                         D.04.07.01a                                                                                                              

Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                  138                                                                                                        

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania   
i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego w związku                         
z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                    
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000-9. 

1.2.    Zakres stosowania ST. 

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

 1.3.  Zakres robót objętych ST. 

   Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej  od producenta.             
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 
punkt 7.4.1.5. 
Podbudowę z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od  KR1 do KR6 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego                
o wymiarze D podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Stosowane mieszanki 
Kategoria 

ruchu 
Mieszanki o wymiarze D1), mm 

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-6 

AC16P, AC22P 
AC16P, AC22P 
AC16P, AC22P 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania  
i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który moŜe być ułoŜony w jednej lub 
kilku warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróŜniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 
wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych 
(100kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych ” GDDP-
IBDiM . 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45mm oraz d > 2mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063mm. 
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1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063mm.                                
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

 ACP  - beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 

 PMB  - polimeroasfalt, 

 D  - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

 d  - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

 C  - kationowa emulsja asfaltowa, 

 NPD   - właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent 
moŜe jej nie określać), 

 TBR  - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć odpowiednie 
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

 IRI  - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

 MOP - miejsce obsługi podróŜnych,  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.                                                                                   

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

2.2.  Lepiszcza asfaltowe. 

 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalt wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych  
w tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowane według aprobat technicznych. 

 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

 

Kategoria 

ruchu 

Mieszanka 

ACP 

Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC16P, AC22P 50/70 – 

KR3 – KR4 AC16P, AC22P 35/50  50/70 PMB 25/55-60 

KR5 – KR6 AC16P, AC22P 35/50  50/70 PMB 25/55-60 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  

Lp. 
Właściwości 

Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 35/50 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25oC 0,1mm PN-EN 1426  50-70 35-50 

2 Temperatura mięknienia oC PN-EN 1427  46-54 50-58 

3 
Temperatura zapłonu, 
nie mniej niŜ 

oC PN-EN 22592  230 240 

4 
Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niŜ 

% m/m PN-EN 12592  99 99 

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

% m/m PN-EN 12607-1  0,5 0,5 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ 

% PN-EN 1426  50 53 

7 
Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ 

oC PN-EN 1427  48 52 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, 
nie więcej niŜ 

% PN-EN 12606-1  2,2 2,2 

9 
Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ 

oC PN-EN 1427  9 8 

10 
Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ 

oC PN-EN 12593  -8 -5 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) 

    wg PN-EN 14023  

Wymagania 

podstawowe 
Właściwości 

Metoda 

badania 
Jednostka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 

polimerami (PMB) 

25/55 - 60 

wymagania klasa 
1 2 3 4 5 6 

Konsystencja 
w pośrednich 
temperatu-
rach eksploa- 
tacyjnych 

Penetracja 
w 25oC PN-EN 1426  0,1mm 25-55 3 

Konsystencja 
w wysokich 
temperatu-
rach eksploa- 
tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia PN-EN 1427  oC > 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589  

PN-EN 13703  
J/cm2 > 2 w 5 oC 3 

Siła rozciągania 
w 5 oC (duŜa 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587  

PN-EN 13703  
J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 J/cm2 NPDa 0 

Stałość kon- 
asystencji 
(Odporność 
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1 lub 3  

Zmiana masy  % > 0,5 3 

Pozostała 
penetracja PN-EN 1426  % > 40 3 

Wzrost temperatury 
mięknienia PN-EN 1427 oC < 8 3 

Inne  
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
 

oC > 235 3 
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1 2 3 4 5 6 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593  oC < -12 6 

Nawrót spręŜysty 
w 25oC PN-EN 13398 [51] % > 50 5 

Nawrót spręŜysty 
w 10oC 

  NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 [59] 
Punkt  5.1.9 

oC TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 
RóŜnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1427 [22] 

oC < 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 
RóŜnica 
penetracji 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1426 [21] 0,1mm NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu wg PN- 
EN 12607 -1 lub -3  

PN-EN 12607-1 [31] 
PN-EN 1427 [22] 

oC TBRb 1 

Nawrót spręŜysty 
w 25oC po 
starzeniu wg PN- 
EN 12607-1 lub -3  PN-EN 12607-1 [31] 

PN-EN 13398 [51] % 

> 50 4 

Nawrót spręŜysty 
w 10oC po 
starzeniu wg PN- 
EN 12607-1 lub -3 

NPDa 0 

aNPD - No Performance Determined (właściwość uŜytkowa nie określona określana), 
bTBR - To Be Reported (do zadeklarowania ) 
 

  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 ± 5oC oraz układ cyrkulacji asfaltu.  

  Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5oC. Zaleca się wyposaŜenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednio zuŜycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleŜy 
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz 
unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów róŜnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwykłym. 

2.3.  Kruszywo. 

  Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 i WT-1 Kruszywa 2008, 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. 

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 wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
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Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,                        
w warunkach określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelniania połączeń i krawędzi. 

 Do uszczelniania połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i porzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, naleŜy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych 
  Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

 - nie mniej niŜ 10mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm, 
 - nie mniej niŜ 15mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ  2,5cm. 

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

Do uszczelniania krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591,asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. 
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji. 

 Do złączenia warstw konstrukcji nawierzchni naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
 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.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót. 

   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

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

- układarka gąsienicowa, 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 warunki dotyczące transportu. 

    Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.                 
pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów. 

Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz 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, ze nie będą korodowały po wpływem emulsji              
i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy 
uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba 
wybuchu przy emulsjach o pH < 4). 

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

 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mineralno-asfaltowej (AC22P). 

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) 
 

Właściwości  

Przesiew, [%(m/m)] 

AC16P 
KR1-KR2 

AC22P 
KR1-KR2 

AC16P 
KR3-KR6 

AC22P 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 

31,5 - - 100 - - - 100 - 

22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 

16 90 100 80 90 90 100 75 90 

11,2 80 90 - - 75 90 - - 

2 40 60 40 60 25 40 25 40 

0,125 4 17 4 17 4 14 4 14 

0,063 3,0 10,0 3,0 10,0 2,0 9,0 2 9,0 

Zawartość  lepiszcza, 
minimum *) 

Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8 
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Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy podbudowy (projektowanie funkcjonalne)  

 

Właściwości  

Przesiew, [%(m/m)] 

AC16P 
KR3-KR6 

AC22P 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

31,5 - - 100 - 

22,4 100 - 90 100 

16 90 100 - - 

2 10 50 10 50 

0,063 2,0 12,0 2,0 11,0 

Zawartość  lepiszcza, minimum *) Bmin3,0 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 wyznaczania minimalnej zawartości lepiszcza 
podaną wartość naleŜy pomnoŜyć  przez współczynnik α według równania: 

 
 

 
Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej do warstwy podbudowy,                    

KR1 ÷ KR2 (projektowanie empiryczne) 
 

Właściwości 

Warunki 
Zagęszczania            

wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda  i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość  
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 

p.4 

Vmin4,0 

Vmax10 

Vmin4,0 

Vmax10 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem  

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń  

PN-EN 12697-8, 

p.5 

VFBmin50 

VFBmax74 

VFBmin50 

VFBmax74 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni  
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń  

PN-EN 12697-8, 
p.5 VMAmin16 VMAmin16 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
Przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem 
zamraŜania, badanie w 15 oC 

ITSR70 ITSR70 
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Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej do warstwy podbudowy,  
przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) 
 

Właściwości 
Warunki 

Zagęszczania          
wg PN-EN 13108-20  

Metoda  i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p.4 

Vmin4,0 

Vmax10 

Vmin4,0 

Vmax10 

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, 60oC, 10 000 cykli  

WTSAIR1,0 

PRDAIR9,0 

WTSAIR1,0 

PRDAIR9,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
Przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem 
zamraŜania, badanie w 15 oC 

ITSR70 ITSR70 

 
Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej do warstwy podbudowy,  

przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie empiryczne) 
 

Właściwości 
Warunki 

Zagęszczania            
wg PN-EN 13108-20  

Metoda  i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p.4 

Vmin5,0 

Vmax10 

Vmin5,0 

Vmax10 

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, 60oC, 10 000 cykli 

WTSAIR0,80 

PRDAIR7,0 

WTSAIR0,80 

PRDAIR7,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem zamraŜania, 
badanie w 15 oC 

ITSR70 ITSR70 

 
Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej do warstwy podbudowy,  

przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) 
 

Właściwości 
Warunki 

zagęszczania  
wg PN-EN  13108-20  

Metoda  i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8,p.4 

Vmin3,0 

Vmax10 

Vmin3,0 

Vmax10 

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, 60oC,10 000 cykli  

WTSAIR1,00 

PRDAIR9,0 

WTSAIR1,00 

PRDAIR9,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem zamraŜania, 
badania w 15oC 

ITSR70 

 

ITSR70 

Sztywność 
C.1.20, 
wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temperatura 10oC, częstość 10Hz Smin11000 Smin11000 

Odporność na 
zmęczenie, 
kategoria 
nie niŜsza niŜ 

C.1.20,  
wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temperatura 10oC, częstość 

10Hz 
ε6-115 ε6-115 
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Tablica 12. Wymagane właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej do warstwy podbudowy,  
przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne)  

 

Właściwości 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN 
13108-20 

Metoda  i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p.4 

Vmin4,0 

Vmax10 

Vmin4,0 

Vmax10 

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, 60oC,10 000 cykli  

WTSAIR0,60 

PRDAIR7,0 

WTSAIR0,60 

PRDAIR7,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 , 
przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem zamraŜania, 
badania w 15oC 

ITSR70 

 

ITSR70 

Sztywność 
C.1.20,  
wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temperatura 10oC, częstość 

10Hz 
Smin11000 Smin11000 

Odporność na 
zmęczenie, 
kategoria 
nie niŜsza niŜ 

C.1.20,  
wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temperatura 10oC, częstość 

10Hz 
ε6-115 ε6-115 

 

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              
± 5oC. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe 
przekraczać 180oC dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz              
190 oC 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 30oC 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  

 
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [oC] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
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Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem 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 warstwą 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 warstwą podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 14. 
 
Tablica 14. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwą podbudowy z betonu asfaltowego 

(pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą) 
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 

podłoŜa pod warstwą 
podbudowy [mm] 

A, S, 

GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączenia 
i wyłączania 12 

Jezdnie łącznie, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 12 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączenia i  
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

12 

Z, L, 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. 

Wykonanie w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego                   
w betonie asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem                  
o właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi  według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub 
aprobat technicznych. 

 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

 

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 zgonie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań 
naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie 
lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie       
z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 

Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
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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 500m2, a długość co najmniej 50m. 
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 
Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

0,5 – 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego spoiwem 

0,3 – 0,51) 

0,7 – 1,02) 

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  wbudować w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza o 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 > 16m/s). 
 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 [oC] 

przed przystąpieniem robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy -5 -3 
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Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 17. 
 

Tablica 17. Właściwości warstwy AC  
 

AC16P, KR3÷KR4F) 5,0 ÷ 14,0 > 98 3,0 ÷ 10,0 

AC22P, KR3÷KR4F) 7,0 ÷ 14,0 > 98 3,0 ÷ 10,0 

AC16P, KR5÷KR6F) 5,0 ÷ 14,0 > 98 4,0 ÷ 10,0 

AC22P, KR5÷KR6F) 7,0 ÷ 14,0 > 98 4,0 ÷ 10,0 
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 25m, w co najmniej trzech miejscach 
(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                 
pkt 6. 

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: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym 
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

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

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne ( w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badanie Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie 
usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. 
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W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzać badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonaniem nawierzchni: 

- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni              

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

 

6.3.3. Badania kontrolne 

  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 18. 
 
Tablica 18. Rodzaj badań kontrolnych  
 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

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

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

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 

InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczaniu 
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. 
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6.3.5. Badania arbitraŜowe 

Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

Wniosek przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 
lub wskaźnika zagęszczenia naleŜy w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 

 
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 tolerancję, 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. 

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. 
 
Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 

powierzchni, [%]  
 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. 1.– duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 

6000m2 lub 
–  droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia 

  większa niŜ 1000m2 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 2,5cm. 

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. 
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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 20m 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 10m. Wymagana równość podłuŜna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

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 10m.  Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalna tolerancją ± 1cm, przy czym co 
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5cm. 

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 wyruszeń. 

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 obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy                       
z betonu asfaltowego  AC22W 35/50 P gr. 7cm 

 

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. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 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  
pkt 9.2. 
 

9.   Podstawa płatno ści 
9.1.  Ogólne warunki płatności. 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

          Cena wykonania 1m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) 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, 
- mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 

poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
- skropienie międzywarstwowe, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

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

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

 
 
 

 
 

10.  Przepisy zwi ązane 
10.1.  Specyfikacje techniczne (ST). 

1. D.M.00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2.  Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 
w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21   Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2   Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3   Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

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

9. PN-EN 933-6   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

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

11. PN-EN 933-10   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie  
w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości  

14. PN-EN 1097-4   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce                
z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą  
22. PN-EN 1427   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
23. PN-EN 1428   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 
pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1   Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4   Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591    Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –               

Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  
 i      pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: metoda RTFOT 
      PN-EN 12607-3  Jw. Część 3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 
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35. PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda                           
z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20:          
Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  

50. PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

59. PN-EN 14023    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew                         
na gorąco 

61. PN-EN 14188-2   Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew                         
na zimno 

62. PN-EN 22592   Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 
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10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury). 

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, 
Warszawa 2008 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 
Warszawa 2009 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 
nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania   
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku               
z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                       
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000-9. 

1.2.    Zakres stosowania ST. 

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

 1.3.  Zakres robót objętych ST. 

   Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.              
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 
punkt 7.4.1.5. 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od  KR1 do 
KR4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu 
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Stosowane mieszanki 
Kategoria 

ruchu 
Mieszanki o wymiarze D1), mm 

KR 1-2 
KR 3-4 

AC5S, AC8S, AC11S 
AC8S, AC11S 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania  

i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróŜniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych 
(100kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych ” GDDP-
IBDiM . 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45mm oraz d > 2mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063mm. 
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1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063mm.                                
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

 ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, 

 PMB  - polimeroasfalt, 

 D  - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

 d  - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

 C  - kationowa emulsja asfaltowa, 

 NPD   - właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent 
moŜe jej nie określać), 

 TBR  - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć odpowiednie 
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

 IRI  - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

 MOP - miejsce obsługi podróŜnych,  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.                                                                                   

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

2.2.  Lepiszcza asfaltowe. 

 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalt wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych  
w tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowane według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 
AC5S, AC8S 

AC11S 
50/701), 70/100 PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 
KR3 – KR4 AC8S, AC11S 50/70 

1) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura 

nawierzchni wynosi poniŜej -28oC (region północno-wschodni i tereny podgórskie) 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  
 

Lp. 
Właściwości 

Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25oC 0,1mm PN-EN 1426  50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia oC PN-EN 1427 46-54 43-51 

3 
Temperatura zapłonu, 
nie mniej niŜ 

oC PN-EN 22592  230 230 

4 
Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niŜ 

% m/m PN-EN 12592  99 99 

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

% m/m PN-EN 12607-1  0,5 0,8 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ 

% PN-EN 1426  50 46 

7 
Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ 

oC PN-EN 1427  48 45 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, 
nie więcej niŜ 

% PN-EN 12606-1  2,2 2,2 

9 
Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ 

oC PN-EN 1427  9 9 

10 
Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ 

oC PN-EN 12593 -8 -10 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) 

    wg PN-EN 14023  

Wymagania 

podstawowe 
Właściwości 

Metoda 

badania 
Jednostka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 

polimerami (PMB) 

45/80 - 55 45/80 - 65 

wymaganie klasa wymaganie klasa 

Konsystencja 
w pośrednich 
temperatu-
rach eksploa- 
tacyjnych 

Penetracja 
w 25oC 

PN-EN 
1426  0,1mm 45-80 4 45-80 4 

Konsystencja 
w wysokich 
temperatu-
rach eksploa- 
tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 
1427  

oC > 55 7 > 65 5 

Kohezja 

Siła 
rozciągania 
(mała 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 
13589  

PN-EN 
13703  

J/cm2 > 1 w 5 oC 4 > 2 w 5 oC 3 

Siła 
rozciągania 
w 5 oC (duŜa 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 
13587  

PN-EN 
13703  

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło 
Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 
13588  J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Stałość kon- 
asystencji 
(Odporność 
na starzenie 

Zmiana masy  % > 0,5 3 > 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 
1426  % > 60 7 > 60 7 



D.05.03.05a                                                                                                             SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                

162                                                                                                                                 Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                            

wg PN-EN 
12607-1 lub -
3 

Wzrost tem- 
peratury 
mięknienia 

PN-EN 
1427 

oC < 8 2 < 8 2 

Inne  
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN  
ISO 2592 

oC > 235 3 > 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 
12593  

oC < -12 6 < -15 7 

Nawrót 
spręŜysty 
w 25oC 

PN-EN 
13398 % 

> 50 5 > 70 3 

Nawrót 
spręŜysty 
w 10oC 

NPDa 0 NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 
14023  

Punkt  5.1.9 

oC TBRb 1 TBRb 1 

Stabilność 
magazynowa
nia. 
RóŜnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 
13399  
PN-EN 
1427  

oC < 5 2 < 5 2 

Stabilność 
magazynowa
nia. 
RóŜnica 
penetracji 

PN-EN 
13399  
PN-EN 
1426  

0,1mm NPDa 0 NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu wg 
PN- 
EN 12607 -1 
lub -3  

PN-EN 
12607-1  
PN-EN 
1427  

oC TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót 
spręŜysty 
w 25oC po 
starzeniu wg 
PN- 
EN 12607-1 
lub-3  

PN-EN 
12607-1  
PN-EN 
13398  

% 

> 50 4 > 60 3 

Nawrót 
spręŜysty 
w 10oC po 
starzeniu wg 
PN- 
EN 12607-1 
lub -3  

NPDa 0 NPDa 0 

aNPD - No Performance Determined (właściwość uŜytkowa nie określona określana), 
bTBR - To Be Reported (do zadeklarowania ) 

 

  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 ± 5oC oraz układ cyrkulacji asfaltu.  

  Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5oC. Zaleca się wyposaŜenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednio zuŜycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleŜy 
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz 
unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów róŜnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwykłym. 
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2.3.  Kruszywo. 

  Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2008, 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. 

2.4.  Środek adhezyjny. 

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

2.5. Materiały do uszczelniania połączeń i krawędzi. 

 Do uszczelniania połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i porzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, naleŜy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808  lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych 

  Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

 - nie mniej niŜ 10mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm, 

 - nie mniej niŜ 15mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ  2,5cm. 

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

Do uszczelniania krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. 
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji. 

 Do złączenia warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy 
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według 
PN-EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 . 
 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.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”  pkt 3.  
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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, elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

- skrapiarka, 

- walce stalowe gładkie, 

-  lekka rozsypywarka kruszywa, 

- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

- sprzęt drobny. 

 

4.  Transport 
4.1.   Ogólne warunki dotyczące transportu. 

    Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.                 
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 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, ze nie będą korodowały po wpływem emulsji              
i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy 
uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba 
wybuchu przy emulsjach o pH < 4). 

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

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są                     
w tablicach 6 i 7. 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8 i 9. 
 
 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego                   

do warstwy ścieralnej dla KR1-KR2  
 

Właściwości  
Przesiew, [%(m/m)] 

AC 5 S AC 8 S AC 11 S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90   

2 50 70 45 65 45 60 

0,125 9 24 8 20 8 22 

0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0 

Zawartość  lepiszcza, minimum*) 

 
Bmin7,0 Bmin6,6 Bmin6,4 

 

 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego                  
do warstwy ścieralnej dla KR3-KR4   

 

Właściwości  
Przesiew, [%(m/m)] 

AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 
11,2 100 - 90 100 

8 90 100 70 85 
5,6 70 85 - - 
2 45 60 45 55 

0,125 8 20 8 22 
0,063 6 12,0 6 12,0 

Zawartość  lepiszcza, minimum *) Bmin6,4 Bmin6,2 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona  przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 
Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczania minimalnej 
zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć  przez współczynnik α według równania: 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu 
KR1 ÷ KR2  

 

Właściwości 

Warunki 
Zagęszczania          

wg PN-EN 
13108-20  

Metoda  i warunki badania AC5S AC8S AC11S 

Zawartość  
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 

p.4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem  

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń  

PN-EN 12697-8, 

p.5 

VFBmin78 

VFBmax89 

VFBmin78 

VFBmax89 

VFBmin75 

VFBmax89 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni  
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń  

PN-EN 12697-8, 
p.5 VMAmin16 VMAmin16 VMAmin16 

Odporność 
na działanie 
wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem 
zamraŜania, badanie w 15 oC 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu 
KR3 ÷ KR4  

 

Właściwości 
Warunki 

Zagęszczania            
wg PN-EN 13108-20  

Metoda  i warunki badania SMA 8 SMA 11 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń PN-EN 12697-8, p.4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Vmin2,0 

Vmax4 

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, 60oC, 10 000 cykli  

WTSAIR0,30 

PRDAIR5,0 

WTSAIR0,30 

PRDAIR5,0 

 
Odporność na 
działanie wody 

 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

 

PN-EN 12697-12, 
Przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem 
zamraŜania, badanie w 15 oC 

ITSR90 ITSR90 

 

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              
± 5oC. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe 
przekraczać 180oC dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55              
i 45/80-65. 

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,          
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a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu  
w wytwórni. 

 
Tablica 10. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC  

 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [oC] 

Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 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 właściwościach. 

 

5.4. Przygotowanie podłoŜa. 

PodłoŜe (warstwa wyrównawcza, warstwa wiąŜąca lub stara warstwa ścieralna ) pod warstwą 
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. Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoŜa warstwy 
starej nawierzchni nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 

(pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą)  
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 

podłoŜa pod warstwą 
wiąŜącą [mm] 

A, S, 

GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączenia 
i wyłączania 

6 

Jezdnie łącznie, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączenia i  
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

 
JeŜeli nierówności są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe.  
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być 
zapewniony odpływ wody. 

Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnianiu warunku sczepności 
warstw wg punktu 5.7. 

Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej ) naleŜy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wykonanie 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. 
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JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć 
przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 

 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi  według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub 
aprobat technicznych. 

 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

 

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 zgonie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań 
naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie 
lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie       
z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 

Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 

 

5.6. Odcinek próbny. 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 
warunków zagęszczania. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500m2, a długość co najmniej 50m. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza 
stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 

Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

 

5.7. 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. warstwy wiąŜącej asfaltowej), przed ułoŜeniem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3kg/m2, przy czym: 
- zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
- ilość emulsji naleŜy dobrać pod 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 0,5h przed 

układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie                   
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
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 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy  wbudować w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza o 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 > 16m/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 [oC] 

przed przystąpieniem robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości > 3cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości > 3cm +5 +10 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

 
Tablica 13. Właściwości warstwy AC  

 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC5S, KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 > 97 1,0 ÷ 4,0 

AC8S, KR1-KR2 2,5 ÷ 5,0 > 97 1,0 ÷ 4,0 

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

AC8S, KR3-KR4 2,5 ÷ 4,5 > 97 2,0 ÷ 5,0 

AC11S, KR3-KR4 3,0 ÷ 5,0 > 98 2,0 ÷ 5,0 

 
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 25m, w co najmniej trzech miejscach 
(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                 
pkt 6. 

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: 

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

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne ( w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badanie Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach.  

W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy 
niezwłocznie usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać Zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier 
moŜe przeprowadzać badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni              

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

 

6.3.3. Badania kontrolne 

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

  Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano                    
w tablicy 14. 
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Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych  
 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

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

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

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 

InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczaniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany 
do badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie 
powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 

 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitraŜowe 

Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

Wniosek przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 
lub wskaźnika zagęszczenia naleŜy w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 

 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki. 

6.4.1. Mieszanka mineralno- asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 
punkt 8.8. 
 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancję, 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.  
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6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać 
od projektu o wartości podane w tablicy 15. 

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy         
z reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą.           
Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 

powierzchni, [%]  
 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

 A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. 1.– duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 

6000m2 lub 
–  droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia 

  większa niŜ 1000m2 lub 
–  warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50kg/m2 

2.– mały odcinek budowy 
–  warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50kg/m2 

< 10 

< 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości  < 25 
a) wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, 

wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy 
nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. 
Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13,             
nie moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane więcej niŜ 1,5%(v/v). 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20m 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 

 Pomiary równości podłuŜnej naleŜy wykonywać w środku kaŜdego ocenianego pasa ruchu 
Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyŜszych 

klas naleŜy stosować metodę pomiaru umoŜliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość 
IRI oblicza się dla odcinków o długości 50m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane 
przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne. 

Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów         
i parkingów naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowaŜnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie 
rzadziej niŜ co 10m. 

 Wymagana równość podłuŜna jest określona  przez wartość odchylenia równości (prześwitu), 
które nie mogą przekroczyć 6mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość 
miedzy łatą a mierzoną powierzchnią. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyŜszych klas nie powinny być większe niŜ podane w tablicy 23. 

Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie 
koła. 
Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłuŜnej IRI warstwy ścieralnej 

wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika IRI 
[mm/m] 

A, S, 

GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączenia 
i wyłączania 

< 2,9 

Jezdnie łącznie, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

< 3,7 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączenia i  
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

< 4,6 

 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłuŜnej warstwy 

ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niŜ 8mm. 
Badania wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.  

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy 
stosować  metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty          
i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym 
pasie ruchu nie rzadziej niŜ co 10m.  

 Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niŜ podana          
w tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

 
Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane 

przed upływem okresu gwarancyjnego.  
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Wartości odchyleń  

 równości poprzecznej 
[mm] 

A, S, 

GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączenia 
i wyłączania 

< 6 

Jezdnie łącznie, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

< 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączenia i  
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

< 8 

Z, L, D Pasy ruchu < 9 

 

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyŜszych klas 
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony 
testowej. 

 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej niŜ co 50m na 
nawierzchni zwilŜonej wodą w ilości 0,5 1/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość 
przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miara właściwości przeciwpoślizgowych 
jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się róŜnicę wartości 
średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie 
powinna być większa niŜ 1000m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza 
niŜ 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie moŜna wykonać pomiarów          
z prędkością 60 lub 90km/h (np. rondo, dojazd do skrzyŜowania, niektóre łącznice), poszczególne 
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wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niŜsze niŜ 0,47, przy prędkości pomiarowej 
30km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie 
od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 JeŜeli warunki atmosferyczne uniemoŜliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, 
powinien być on zrealizowany z najmniejszym moŜliwym opóźnieniem. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie 
powinny być mniejsze niŜ podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, 
rondach lub na dojazdach do skrzyŜowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie 
powinny być niŜsze niŜ 0,44, przy prędkości pomiarowej 30km/h. 
 

Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 

 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia 
przy prędkości zablokowanej  
opony względem nawierzchni 
60km/h 90km/h 

A, S 
Pasy ruchu - ≥ 0,37 
Pasy: włączenia i wyłączenia, jezdnie  
łącznic 

≥ 0,44 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe,  
utwardzone pobocza 

≥ 0,36 - 

 

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalna tolerancją ± 1cm, przy czym co 
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5cm. 

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 wyruszeń. 

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 obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego (AC). 

 

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. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 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 
pkt 9.2. 

 

9.   Podstawa płatno ści 
9.1.  Ogólne warunki płatności. 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

          Cena wykonania 1m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych                        

i krawęŜników, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

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

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

 
 
 

 
 

10.  Przepisy zwi ązane 
10.1.  Specyfikacje techniczne (ST). 

1. D.M.00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2.  Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 
w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21   Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2   Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3   Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

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

9. PN-EN 933-6   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

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

11. PN-EN 933-10   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie  
w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości  

14. PN-EN 1097-4   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce                
z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą  
22. PN-EN 1427   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
23. PN-EN 1428   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 
pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1   Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4   Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591    Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –               

Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  
 i      pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: metoda RTFOT 
      PN-EN 12607-3  Jw. Część 3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 
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35. PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda                           
z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20:          
Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  

50. PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

59. PN-EN 14023    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew                         
na gorąco 

61. PN-EN 14188-2   Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew                         
na zimno 

62. PN-EN 22592   Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 
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10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury). 

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych  
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 
nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania   
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – 
Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000-9. 

1.2.    Zakres stosowania ST. 

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

 1.3.  Zakres robót objętych ST. 

   Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z wykonaniem i odbiorem warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla 
potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5. 
Warstwę wiąŜącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii 
ruchu od  KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane 
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Stosowane mieszanki 
Kategoria 

ruchu 
Mieszanki o wymiarze D1), mm 

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-6 

AC11W2), AC16W 
AC16W, AC22W 
AC16W, AC22W 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3÷KR6 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania  

i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 

1.4.2. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralna a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości , ułoŜona na istniejącej warstwie w celu 
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróŜniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 
wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych 
(100kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych ” GDDP-
IBDiM . 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
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1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45mm oraz d > 2mm. 

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063mm. 

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm. 

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063mm.                                
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

 ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, 

 PMB  - polimeroasfalt, 

 D  - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

 d  - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

 C  - kationowa emulsja asfaltowa, 

 NPD   - właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent 
moŜe jej nie określać), 

 TBR  - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć odpowiednie 
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

 IRI  - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

 MOP - miejsce obsługi podróŜnych,  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.                                                                                   

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

2.2.  Lepiszcza asfaltowe. 

 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalt wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w 
tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowane według aprobat technicznych. 

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

 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W, AC16W 50/70 – 

KR3 – KR4 AC16W, AC22W 35/50  50/70 PMB 25/55-60 

KR5 – KR6 AC16W, AC22W 35/50   PMB 25/55-60 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  

 
Lp. 

Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25oC 0,1mm PN-EN 1426  35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia oC PN-EN 1427 50÷58 46÷54 

3 
Temperatura zapłonu, 
nie mniej niŜ 

oC PN-EN 22592  240 230 

4 
Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niŜ 

% m/m PN-EN 12592  99 99 

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

% m/m PN-EN 12607-1  0,5 0,5 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ 

% PN-EN 1426  53 50 

7 
Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niŜ 

oC PN-EN 1427  52 48 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, 
nie więcej niŜ 

% PN-EN 12606-1  2,2 2,2 

9 
Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niŜ 

oC PN-EN 1427  8 9 

10 
Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ 

oC PN-EN 12593 -5 -8 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) 

    wg PN-EN 14023  

Wymagania 

podstawowe 
Właściwości 

Metoda 

badania 
Jednostka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 

polimerami (PMB) 

25/55 - 60 

wymagania klasa 

1 2 3 4 5 6 
Konsystencja 
w pośrednich 
temperaturach 
eksploa 
tacyjnych 

Penetracja 
w 25oC PN-EN 1426  0,1mm 25-55 3 

Konsystencja 
w wysokich 
temperaturach 
eksploa- 
tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia PN-EN 1427  oC > 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589  

PN-EN 13703  
J/cm2 > 2 w 5 oC 3 

Siła rozciągania 
w 5 oC (duŜa 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587  

PN-EN 13703  
J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda uderzenia) PN-EN 13588  J/cm2 NPDa 0 

Stałość kon- 
asystencji 
(Odporność 
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1 lub -3 

Zmiana masy  % > 0,5 3 

Pozostała 
penetracja PN-EN 1426  % > 40 3 

Wzrost tem- 
peratury 
mięknienia 

PN-EN 1427 oC < 8 3 

Inne  
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
 

oC > 235 3 
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1 2 3 4 5 6 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości PN-EN 12593  oC < -12 6 

Nawrót spręŜysty 
w 25oC PN-EN 13398 % > 50 5 

Nawrót spręŜysty 
w 10oC 

  NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023  
Punkt  5.1.9 

oC TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 
RóŜnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399  
PN-EN 1427  

oC < 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 
RóŜnica 
penetracji 

PN-EN 13399  
PN-EN 1426  0,1mm NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu wg PN- 
EN 12607 -1 lub -3  

PN-EN 12607-1  
PN-EN 1427  

oC TBRb 1 

Nawrót spręŜysty 
w 25oC po 
starzeniu wg PN- 
EN 12607-1 lub-3  PN-EN 12607-1  

PN-EN 13398  % 

> 50 4 

Nawrót spręŜysty 
w 10oC po 
starzeniu wg PN- 
EN 12607-1 lub -3  

NPDa 0 

aNPD - No Performance Determined (właściwość uŜytkowa nie określona określana), 
bTBR - To Be Reported (do zadeklarowania ) 

 

  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 ± 5oC oraz układ cyrkulacji asfaltu.  

  Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5oC. Zaleca się wyposaŜenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednio zuŜycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleŜy 
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz 
unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów róŜnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwykłym. 

2.3.  Kruszywo. 

  Do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według 
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2008, 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  wynosiła co najmniej 80%. 
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 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach                        
producenta. 

2.5. Materiały do uszczelniania połączeń i krawędzi. 

 Do uszczelniania połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i porzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, naleŜy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808  lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych 

  Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

 - nie mniej niŜ 10mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm, 

 - nie mniej niŜ 15mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ  2,5cm. 

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

Do uszczelniania krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. 
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji. 

 Do złączenia warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy 
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według 
PN-EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 . 
 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.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót. 

   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

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

- układarka gąsienicowa, 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. 
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4.  Transport 
4.1.   Ogólne warunki dotyczące transportu. 

    Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.                 
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 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, ze nie będą korodowały po wpływem emulsji              
i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy 
uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba 
wybuchu przy emulsjach o pH < 4). 

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

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mineralno-asfaltowej (AC22W). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są                     
w tablicach 5 i 6. 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8, 9 – 
projektowanie empiryczne i 10, 11– projektowanie funkcjonalne. 
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego                   
do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej (projektowanie empiryczne) 

 

Właściwości  

Przesiew, [%(m/m)] 

AC11W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR3-KR6 

AC22W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 80 

11,2 90 100 65 80 65 80 - - 

8 60 80 - - - - - - 

2 30 50 25 40 25 30 25 33 

0,125 5 18 5 15 5 10 5 10 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0 

Zawartość  lepiszcza, 
minimum *) 

Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona  przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 
JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczania minimalnej zawartości 
lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć  przez współczynnik α według równania: 

 

 

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

 

Właściwości  

Przesiew, [%(m/m)] 

AC16W 
KR3-KR6 

AC22W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

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

0,063 2,0 12,0 2,0 11,0 

Zawartość  lepiszcza, minimum *) Bmin3,0 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 wyznaczania minimalnej 
zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć  przez współczynnik α według równania: 
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Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej                                  
i wyrównawczej, KR1 ÷ KR2 (projektowanie empiryczne)  

 

Właściwości 
Warunki 

Zagęszczania          
wg PN-EN 13108-20  

Metoda  i warunki badania AC11W AC16W 

Zawartość  
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 

p.4 

Vmin3,0 

Vmax6,0 

Vmin3,0 

Vmax6,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem  

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń  

PN-EN 12697-8, 

p.5 

VFBmin65 

VFBmax80 

VFBmin60 

VFBmax80 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni  
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń  

PN-EN 12697-8, 
p.5 VMAmin16 VMAmin16 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
Przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem 
zamraŜania, badanie w 15 oC 

ITSR80 ITSR80 

 

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

 

Właściwości 
Warunki 

Zagęszczania            
wg PN-EN 13108-20  

Metoda  i warunki badania AC16W AC22W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p.4 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporność na  
deformacje trwałe 

C.1.20,  
wałowanie, 
P98 –P100 

 

PN-EN 12697-22,metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6, 60oC, 10 000 cykli  

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

 
Odporność na 
działanie wody 

 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

 

PN-EN 12697-12, 
Przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem 
zamraŜania, badanie w 15 oC 

ITSR80 ITSR80 

 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej                                  
i wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie empiryczne)  

 

Właściwości 
Warunki 

Zagęszczania            
wg PN-EN 13108-20  

Metoda  i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p.4 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporność na  
deformacje trwałe 

C.1.20,  
wałowanie, 
P98 –P100 

 

PN-EN 12697-22,metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6, 60oC, 10 000 cykli 

WTSAIR0,1 

PRDAIR3,0 

WTSAIR0,1 

PRDAIR3,0 

Odporność na 
działanie wody 

 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem zamraŜania, 
badanie w 15 oC 

ITSR80 ITSR80 
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Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej                                  
i wyrównawczej, przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne)  

 

Właściwości 
Warunki 

zagęszczania  
wg PN-EN  13108-20  

Metoda  i warunki badania AC 16 P AC 22 P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8,p.4 Vmin3,0 

Vmax7,0 
Vmin3,0 

Vmax7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
 wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6, 60oC,10 000 cykli  

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

 
PN-EN 12697-12, 

przechowywanie w 40oC 
z jednym cyklem zamraŜania, 

badania w 15oC 

ITSR80 

 
ITSR80 

Sztywność 
C.1.20,  
wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temperatura 10oC, częstość 

10Hz 
Smin9000 Smin9000 

Odporność na 
zmęczenie, 
kategoria 
nie niŜsza niŜ 

C.1.20,  
wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temperatura 10oC, częstość 

10Hz 
ε6-115 ε6-115 

 
Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej                                  

i wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne)  
 

Właściwości 
Warunki 

zagęszczania  
wg PN-EN  13108-20  

Metoda  i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p.4 Vmin4,0 

Vmax7,0 
Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
 wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6, 60oC,10 000 cykli  

WTSAIR0,1 

PRDAIR3,0 

WTSAIR0,1 

PRDAIR3,0 

 
Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 , 
przechowywanie w 40oC 

z jednym cyklem zamraŜania, 
badania w 15oC 

ITSR80 

 
ITSR80 

Sztywność 
C.1.20,  
wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temperatura 10oC, częstość 

10Hz 
Smin11000 Smin11000 

Odporność na 
zmęczenie, 
kategoria 
nie niŜsza niŜ 

C.1.20,  
wałowanie, 
P98 –P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temperatura 10oC, częstość 

10Hz 
ε6-115 ε6-115 

 

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              
± 5oC. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe 
przekraczać 180oC dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz              
190 oC dla asfaltu drogowego 35/50. 
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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 30oC 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  

 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [oC] 

Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 
PMB 25/55-60 

od 155 do 195 
od 140 do 180 
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 właściwościach. 

 

5.4. Przygotowanie podłoŜa. 

PodłoŜe (podbudowa lub stara warstwa ścieralna ) pod warstwą 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. 

  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. 
Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoŜa warstwy starej 
nawierzchni nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 13. 
 
Tablica 14. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwą podbudowy z betonu asfaltowego 

(pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą)  
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 

podłoŜa pod warstwą 
wiąŜącą [mm] 

A, S, 

GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączenia 
i wyłączania 

9 

Jezdnie łącznie, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

10 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączenia i  
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

10 

Z, L, D Pasy ruchu 12 

 
JeŜeli nierówności są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe.  
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być 
zapewniony odpływ wody. 

Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnianiu warunku sczepności 
warstw wg punktu 5.7. 

Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej ) naleŜy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
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Wykonanie w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego                   
w betonie asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem                  
o właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć 
przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 

 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi  według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub 
aprobat technicznych. 

 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

 

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 zgonie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań 
naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie 
lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie       
z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 

Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 

 

5.6. Odcinek próbny. 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 
warunków zagęszczania. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500m2, a długość co najmniej 50m. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza 
stosować do wykonania warstwy. 

Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

 

5.7. Połączenie międzywarstwowe. 

  Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 

PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 

Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa asfaltowa), przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej 
z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 
lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5kg/m2, przy czym: 
- zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
- ilość emulsji naleŜy dobrać pod 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 0,5h przed 

układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 



D.05.03.05b                                                                                                              SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                             

   191                                                                                                                                  Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                            

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno asfaltowej. 

Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie                   
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy  wbudować w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza o 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 > 16m/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 warstw asfaltowych 

 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [oC] 

przed przystąpieniem 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  

 

AC16P, KR3÷KR4F) 5,0 ÷ 10,0 > 98 3,0 ÷ 7,0 

AC22P, KR3÷KR4F) 7,0 ÷ 10,0 > 98 3,0 ÷ 7,0 

AC16P, KR5÷KR6F) 5,0 ÷ 10,0 > 98 4,0 ÷ 7,0 

AC22P, KR5÷KR6F) 7,0 ÷ 10,0 > 98 4,0 ÷ 7,0 
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 25m, w co najmniej trzech miejscach 
(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                 
pkt 6. 

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: 

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

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne ( w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badanie 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 badan Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier 
moŜe przeprowadzać badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni              

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

 

6.3.3. Badania kontrolne 

  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. 
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Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych  
 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

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

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

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 

InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczaniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany 
do badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie 
powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 

 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitraŜowe 

Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

Wniosek przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 
lub wskaźnika zagęszczenia naleŜy w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 

 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki. 

6.4.1. Mieszanka mineralno- asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 
punkt 8.8. 
 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancję, 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.  
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6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać 
od projektu o wartości podane w tablicy 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, [%]  
 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

 A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. 1.– duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 

6000m2 lub 
–  droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia 

  większa niŜ 1000m2 lub 

2. – mały odcinek budowy 
 

< 10 

< 10 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości  
 

< 15 
a) wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, 

wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy 
nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 15. 
Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

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 20m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 

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

6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 

Do oceny równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu 
łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej 
niŜ co 10m. 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 10m.  

 Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
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6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalna tolerancją ± 1cm, przy czym co 
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5cm. 

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 wyruszeń. 

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 obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiąŜącej                            
i wyrównawczej z betonu asfaltowego. 

 

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 dokumentacja 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 
pkt 9.2. 

 

9.   Podstawa płatno ści 
9.1.  Ogólne warunki płatności. 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

          Cena wykonania 1m2 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, 
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- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

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

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

 
 
 

 
 

10.  Przepisy zwi ązane 
10.1.  Specyfikacje techniczne (ST). 

1. D.M.00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2.  Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 
w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21   Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2   Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3   Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 `  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

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

11. PN-EN 933-10   Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie  
w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości  

14. PN-EN 1097-4   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce                
z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –                   
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
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20. PN-EN 1367-3   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą  
22. PN-EN 1427   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
23. PN-EN 1428   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 
pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1   Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4   Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591    Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –               

Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  
 i      pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: metoda RTFOT 
      PN-EN 12607-3  Jw. Część 3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda                           
z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 
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48. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20:          
Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  

50. PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

59. PN-EN 14023    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew                         
na gorąco 

61. PN-EN 14188-2   Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew                         
na zimno 

62. PN-EN 22592   Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

 
 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury). 

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych  
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 
nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1.    Wstęp                                                                                                                  
1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w związku                         
z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                  
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000-9. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 

 
 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno w celu: 
-  rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej przed wykonaniem nowych warstw    
konstrukcyjnych. 
 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                

 
2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

Nie występują 
 

 

 

3.    Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do frezowania 

 NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 
na określoną głębokość. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości 
oraz pochyleń poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy 
części jezdni) InŜynier moŜe dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
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 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zaleŜnie od zakresu robót. Przy lokalnych 
naprawach szerokość bębna moŜe być dostosowana do szerokości skrawanych elementów 
nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej 
równa 1200m. 
 Przy duŜych robotach frezarki muszą być wyposaŜone w przenośnik sfrezowanego materiału, 
podający go z jezdni na środki transportu. 
 Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50mm, z przeznaczeniem 
odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieŜne, tzn.  
takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki.               
Za zgodą InŜyniera moŜe być dopuszczone frezowanie przeciwbieŜne, tzn. takie, w którym kierunek 
obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, 
być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą InŜyniera moŜna dopuścić frezarki bez tego systemu: 

a)    na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b)    na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
 Wykonawca moŜe uŜywać tylko frezarki zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca 
powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości 
przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

 
 

4.    Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
   

4.2. Transport sfrezowanego materiału. 

 Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę 
frezarki bez postojów. Materiał moŜe być wywoŜony dowolnymi środkami transportowymi. 
 

 
 
 

5. Wykonanie  robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                                                     
 

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

5.2. Wykonanie frezowania 

 Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych                    
z dokumentacją projektową i ST. 
 JeŜeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułoŜenia nowej warstwy 
ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złoŜona z nieciągłych prąŜków podłuŜnych lub 
innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 
 JeŜeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze 
względów bezpieczeństwa naleŜy spełnić następujące warunki: 

a)     naleŜy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b)    przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłuŜnych pionowych krawędzi nie 
moŜe przekraczać 40mm, 
c)     przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawęŜnika (ścieku) 
dopuszcza się większy uskok niŜ określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75mm wymaga 
on specjalnego oznakowania, 
d)    krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 

5.3. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułoŜeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 

 Do frezowania naleŜy uŜyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego 
poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być 
sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5mm. 
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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". 

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłuŜna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieŜąco, według ST 

6.2.2. Równość nawierzchni 

 Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 6mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

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

6.2.4. Szerokość frezowania 

 Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej 
z dokładnością ± 5cm. 

6.2.5. Głębokość frezowania 

 Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej 
z dokładnością ± 5mm. 
 PowyŜsze ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub 
wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny 
być określone w ST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy. 

 

 

7.    Obmiar robót 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

                                                                                                   
   Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych powierzchni nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej, lub nie zaakceptowanych 
przez InŜyniera. 

 

 

 

8.    Odbiór  robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".   
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9.    Podstawa  płatno ści 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
  Cena wykonania 1m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

-      prace pomiarowe, 
-      oznakowanie robót, 
-      frezowanie, 
-      oczyszczenie miejsca robót, 
-      przygotowanie i transport frezowany na miejsce powtórnego wbudowania, 
-      transport nadmiaru sfrezowanego materiału na składowisko Zamawiającego, 
-      przeprowadzenie pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

 

 

10.   Przepisy  zwi ązane 
 

10.1. Normy 

PN-EN 13036-7:2004      Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar 
nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym (oryg.).  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z ścinką i uzupełnianiem poboczy w związku z przebudową drogi 
powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary.                         
Kod CPV 45 233120-6. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST. 

   Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonywaniu: 

- umocnienia pobocza warstwą destruktu gr. 10cm, ułoŜonym na warstwie z kruszywa z rozbiórki     
gr. 15cm 

1.4.  Określenia podstawowe. 
 

            Określenia podstawowych pojęć niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

 
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy połoŜone poza pasem 
drogowym. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                    
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.                                                                                   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do umocnienia poboczy naleŜy stosować destrukt bitumiczny pochodzący z rozbiórki drogi,          

na podbudowę pobocza naleŜy uŜyć tłuczeń pochodzący z rozbiórki podbudowy drogi. 

3.  Sprzęt  

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”.  
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3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-      równiarek do profilowania, 
-      ładowarek czołowych, 
-      walców, 
-      płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
-      przewoźnych zbiorników na wodę, 
-      samochody cięŜarowe. 
 

4.  Transport 
4.1.   Ogólne warunki dotyczące transportu. 

    Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów. 

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, moŜna korzystać z dowolnych środków 
transportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Uzupełnianie poboczy 

 Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, naleŜy spulchnić na głębokość od 2 do 
3cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału 
uzupełniającego w postaci tłucznia gr. 15cm i destruktu bitumicznego gr. 10cm. 

 Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od krawędzi 
poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany 
przez InŜyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny 
z załoŜonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub 
zagęszczarek. 

 Wskaźnik zagęszczenia wykonany według normy powinien wynosić co najmniej 0,98 
maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z normą. 
 

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".  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do 
uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki. 

6.3. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 

 Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100m 

2 Równość podłuŜna 

co 50m 3 Równość poprzeczna 
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6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy 

          Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%. 

6.3.2. Równość poboczy 

 Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04.  
Maksymalny prześwit pod łatą nie moŜe przekraczać 15mm. 
 

6.3.3. Szerokość pobocza 

 Szerokość pobocza ± 5cm. 

7.  Obmiar robót  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne" . 

            Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. 

W przypadku stwierdzenia usterek, InŜyniera ustali zakres robot poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9.   Podstawa płatno ści 
9.1.  Ogólne warunki płatności. 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".         

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 robót (umocnienia pobocza) obejmuje: 

-      prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      wyprofilowanie i zagęszczenie podłoŜa, 
-      oczyszczenie  i przygotowanie materiału przeznaczonego do uzupełnienia poboczy, 
-      dostarczenie materiału uzupełniającego (tłuczeń z rozbiórki i destrukt), 
-      rozłoŜenie materiału, 
-      zagęszczenie tłucznia i destruktu rozłoŜonego na poboczach, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
 

10.1 Normy 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu. 
PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar 

nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym (oryg.). 
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1.    Wstęp                                                                                                                                                                                                                                          

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania      
i odbioru docelowego oznakowania poziomego w związku z przebudową drogi powiatowej                
nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 
233000-9. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych 
w p. 1.1. i obejmują wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zakresem wg Dokumentacji 
Projektowej.  

Zakres rzeczowy obejmuje malowanie - cienkowarstwowe z mas termoplastycznych: 

- linii segregacyjnych i krawędziowych, ciągłych i przerywanych,  
- linii na skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii 
związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  

1.4.2. Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuŜące do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające,  które uprzedzają o koniecz-
ności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.  

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów 
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.  

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne okre-
ślające szczególne miejsca na nawierzchni.  

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudo-
wane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na na-
wierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyŜszonej. Mate-
riały te powinny być retrorefleksyjne.  

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości nie mniej niŜ 
0,5mm.  

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości nie mniej 
niŜ 3 mm NaleŜą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.  

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, 
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do 
wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (Ŝółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy 
odblaskowe.  

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15mm, a w szczególnych wy-
padkach do 25mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają róŜny kształt, 
wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których naleŜą 
szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.  
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1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie Ŝółtej, którego czas 
uŜytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas uŜytkowania wynosi do 6 mie-
sięcy.  

1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wy-
konane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.  

1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości an-
typoślizgowe.  

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z ST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                                                                               

2.   Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów.  

KaŜdy materiał uŜywany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać 
Aprobatę Techniczną.  

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość.  

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wąt-
pliwości jego lub Kierownika Projektu, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wyma-
ganiom określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub uznanemu, niezaleŜnemu 
laboratorium, zaakceptowanemu przez Kierownika Projektu. Badania powinny być wykonane zgodnie 
z "Warunkami technicznymi POD-97".  

2.4. Oznakowanie opakowań.  

Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do po-
ziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, 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.  

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów. 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 
wymagania określone są w "Warunkach technicznych POD-97".  

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg.  

2.6.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości 0,9-
5mm. NaleŜą do nich chemoutwardzalne masy 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. 
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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 AT. 
 

2.6.2. Materiały do znakowania cienkowarstwowego  

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą gru-
bości nie mniej niŜ 0,5mm.  

Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym 
rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.  

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, 
wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub           
w procesie chemicznym.  

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata 
techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97.  

Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego  

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać           
w materiałach do znakowania:  

- cienkowarstwowego 30% (mm),  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. 
toluen, ksylen) w ilości większej niŜ 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających 
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.  

 

2.6.3. Kulki szklane – mikrokulki szklane reflaksyjne o granulacji od 100µm do 600µm. 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci-
śnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie 
powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.  

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyŜej 1.50, 
wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niŜ 20% kulek z defektami.  

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co naj-
mniej 80%.  

Właściwości kulek szklanych określa Aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD- 97.  

2.6.4. Materiał uszorstniający oznakowanie  

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego 
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej 
szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie moŜe zawierać więcej niŜ l% 
cząstek mniejszych niŜ 90 µm.  

Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym 
przewidziana do oznakowania poziomego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej lub POD-97.  

2.6.5. Punktowe elementy odblaskowe 

Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana           
w nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca 
element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a takŜe w czasie 
opadów deszczu. 

Element odblaskowy (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego 
moŜe być: 
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- szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na 
powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie naraŜoną na przejeŜdŜanie pojazdów, 

- plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który moŜe mieć warstwę 
odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są 
zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie. 

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć Ŝadnych ostrych krawędzi od 
strony najeŜdŜanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej 
części, kaŜda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. 
Wysokość punktowego elementu nie moŜe być większa od 25mm. Barwa, w przypadku oznakowania 
trwałego, powinna być biała lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - Ŝółta. 

Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, 
odpowiadająca wymaganiom POD-97. 

2.6.6. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska  

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagraŜających zdrowiu ludzi i powodujących skaŜenie środowiska.  
 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego 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 odpowiadają-
cych zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, 
opadów i w temperaturze, dla:  

 

a) farb wodorozcieńczalnych od 5° do 40°C,  
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,  
c) pozostałych materiałów - poniŜej 40°C.  

3.    Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego.  

Znakowanie podłuŜne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. Znakowa-
nie poprzeczne moŜe być wykonywane przy uŜyciu szablonów.  

Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami 
szklanymi. Zestaw sprzętu powinien posiadać moŜliwość regulacji wydajności nanoszonych 
materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania.  

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od zakresu 
robót, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego 
przez Kierownika Projektu:  

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

- frezarek,  
-  spręŜarek,  
-  malowarek automatycznych,  
- sprzętu do badań, określonych w Specyfikacji.  
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4.    Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do poziomego oznakowania dróg  

Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki po-
winny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252.  

Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie                
z prawem przewozowym.  

5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                    

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

5.2. Warunki atmosferyczne.  

Wykonawca moŜe rozpocząć roboty po stwierdzeniu, Ŝe warunki atmosferyczne w czasie 
wykonywania robót będą zgodne z warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uŜytej do 
malowania. W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wyno-
sić co najmniej 5°C, a wilgotno ść względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
lub wynosić co najwyŜej 85%.  

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej.  

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 
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 Specyfikacji wymagania wobec 
materiału do znakowania nawierzchni.  

5.4. Przygotowanie podłoŜa do wykonania znakowania.  

Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu wy-
mienionego w Specyfikacji i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.  

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być 
czysta i sucha.  

5.5. Przedznakowanie.  

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, naleŜy wykonać 
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji o znakach 
drogowych poziomych", Specyfikacji i wskazaniach Kierownika Projektu.  

Do wykonania przedznakowania naleŜy stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcień-
czoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub 
kropek. Początek i koniec znakowania naleŜy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.  

W przypadku odnawiania znakowania drogi (na odcinkach włączeniowych), gdy stare zna-
kowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z Dokumentacją Projektową, moŜna przedznakowania 
nie wykonywać.  

5.6. Wykonanie znakowania drogi.  

5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów  

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami  

Specyfikacji, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.  
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5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów,                  
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. 

Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, 
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. 

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów,                  
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. 

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi naleŜy zwracać 
szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoŜa, od czego zaleŜy trwałość 
wykonanego oznakowania. 

Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na moŜliwość 
uzyskania róŜnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe 
elementy odblaskowe. 

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych naleŜy zastosować podkład (primer) 
poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 
 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego.  

W przypadku usunięcia istniejącego oznakowania poziomego (na odcinkach włączeniowych), 
czynność tę naleŜy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.  

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:  

- cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zama-
lowania,  

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność 
nowego oznakowania do podłoŜa, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoŜa.  

Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych moŜe być wykonane przez zamalowanie 
nietrwałą farbą barwy czarnej.  

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania naleŜy usunąć z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Kierownika Projektu.  

 

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". 
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6.2. Badanie przygotowania podłoŜa i przedznakowania  

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta        
i sucha.  

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.  

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego.  

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego  

6.3.1.1. Widzialność w dzień  

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą ozna-
kowania.  

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia  drogi  od oznakowania sto-
suje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie:  

Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 z 1x1 ,  
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2,  
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx.  

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg 
POD-97. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeŜego, barwy:  

-   białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 z 1x-1  
-   Ŝółtej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 100 mcd m-2 z Ix-1.  

Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym moŜe być zastąpiony pomiarem 
współczynnika luminancji β, wg POD-97. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania 
świeŜego, barwy: 

- białej, co najmniej 0,60,  
- Ŝółtej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 0,40.  

Wartość współczynnika β  powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego barwy:  
- białej, po 12 miesiącach uŜywalności, co najmniej 0,30,  
- Ŝółtej (tymczasowe oznakowanie), po 1 miesiącu uŜywalności, co najmniej 0,20.  

Barwa  oznakowania  powinna  być  określona  wg  POD-97 przez  współrzędne chroma-
tyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery 
punkty naroŜne:  

Punkt naroŜny               1       2       3       4  

Oznakowanie białe:   x    0,4     0,3     0,3     0,34  
  y    0,4     0,3     0,3     0,38  

Oznakowanie Ŝółte:   x    0,5     0,5     0,5     0,43  
  y     0,4     0,5     0,5     0,48  

6.3.1.2. Widzialność w nocy  

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany 
wg POD-97.  

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeŜego w stanie suchym, 
barwy:  

- białej, co najmniej 300 mcd m-2 z lx-1  
- Ŝółtej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 200 mcd m -2 z lx-1 

 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego:  

a) cienko i grubowarstwowego barwy:  

      - białej po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2  z 1x-1 
      - Ŝółtej po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2  z 1x-1    
 
b) folii: 

- dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 z 1x-1 

- dla oznakowań tymczasowych (Ŝółtych), co najmniej 300 mcd m-2 z lx-1  
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6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których po-
jazd wyposaŜony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50km/h na mokrej na-
wierzchni.  

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:  
- świeŜym, co najmniej 50 jednostek SRT,  
- uŜywanym, w ciągu całego okresu uŜytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.  

Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się.  

6.3.1.4. Trwałość oznakowania  

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zuŜycia w 10-stopniowej skali na zasadzie po-
równania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji 
oznakowania wykonanego:  

- farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,  
- pozostałymi materiałami, co najmniej 6.  

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

Za  czas  schnięcia  oznakowania  przyjmuje  się  czas  upływający  między  wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

Czas  schnięcia  oznakowania  nie  powinien  przekraczać  czasu  gwarantowanego  przez 
producenta z tym, Ŝe nie moŜe przekraczać 2 godzin.  

6.3.1.6. Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyŜszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna 
wynosić dla: 

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyŜej 800 µm, 

b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyŜej 5mm, 

c)  punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyŜej 15mm, 
a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyŜej 25mm. 

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza 
przed rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub 
zgodnie z ustaleniem Specyfikacji, następujące badania:  

 

a) przed rozpoczęciem pracy:  

- sprawdzenie oznakowania opakowań,  
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  
- pomiar wilgotności względnej powietrza,  
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,  
- badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,  

b) w czasie wykonywania pracy:  

- pomiar grubości warstwy oznakowania,  
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97,  
- wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych,  
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową                
i "Instrukcją o znakach drogowych poziomych",  
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości linii,  
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97.  

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8mm) Wy-
konawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.  
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W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Kierownik Projektu moŜe 
zlecić wykonanie badań:  
 

- widzialności w dzień,  
- widzialności w nocy,  
- szorstkości,  

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych             
w "Warunkach technicznych POD-97". JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą wadliwość wykonanego 
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.  

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  

Materiały do znakowania  
cienkowars - 

twowego 
grubowars- 
twowego 

1 

Zawartość składników lotnych w materiałach 
do znakowania 
- rozpuszczalników organicznych 
- rozpuszczalników aromatycznych 
- benzenu i rozpuszczalników    
   chlorowanych 

  
  

% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

  
  

≤≤≤≤ 30 
≤≤≤≤ 10 

0 

  
  

≤ 2 
- 
0 

2 
Współczynnik załamania światła kulek 
szklanych współcz. >>>> 1,5 > 1,5 

3 

Współczynnik luminancji Q w świetle 
rozproszonym dla oznakowania świeŜego 
barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- Ŝółtej 

  
  
  

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

  
  
  

≥≥≥≥ 130 
≥≥≥≥ 100 

  
  
  

≥ 130 
≥ 100 

4 

Współczynnik luminancji β dla oznakowania 
świeŜego barwy 
- białej 
- Ŝółtej 

  
  

współcz. β 
współcz. β 

  
  

≥≥≥≥ 0,60 
≥≥≥≥ 0,40 

  
  

≥ 0,60 
≥ 0,40 

5 

Powierzchniowy współczynnik odblasku dla 
oznakowania świeŜego w stanie suchym 
barwy: 
- białej 
- Ŝółtej 

  
  
  

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

  
  
  

≥≥≥≥ 300 
≥≥≥≥ 200 

  
  
  

≥ 300 
≥ 200 

6 
Szorstkość oznakowania 
- świeŜego 
- uŜywanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 
SRT 
SRT 

  
≥≥≥≥ 50 
≥≥≥≥ 45 

  
≥ 50 
≥ 45 

7 
Trwałość oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcieńczalnymi 
- pozostałymi materiałami 

  
wskaźnik 
wskaźnik 

  
≥≥≥≥ 5 
≥≥≥≥ 6 

  
≥ 5 
≥ 6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤≤≤≤ 2 ≤ 2 

9 

Grubość oznakowania nad powierzchnią 
nawierzchni 
- bez mikrokulek szklanych 
- z mikrokulkami szklanymi 

  
  

µm 
mm 

  
  

≤≤≤≤ 800 
- 

  
  
- 

≤ 5 

10 Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu miesięcy ≥≥≥≥ 6 ≥ 6 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać następującym 
warunkom: 
-  szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5mm, 
-  długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50mm lub większa co najwyŜej                  
o 150mm, 
-  dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej 
liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50mm długości wymaganej, 
-  dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od 
wymaganego wzoru niŜ ± 50mm dla wymiaru długości i ± 20mm dla wymiaru szerokości. 
 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji 
ruchu, naleŜy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 
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6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania naleŜy dąŜyć do  pokrycia pełnej powierzchni 
istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spow odowanego zmianami orga-
nizacji ruchu, nale Ŝy dokładnie usun ąć zbędne stare oznakowanie. 

7.    Obmiar robót 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.  

              Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) pomalowanej powierzchni.  

8.    Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".       

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6, 
dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zaleŜności od przyjętego sposobu 
wykonania robót, moŜe być dokonany po: 
-      oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
-      przedznakowaniu, 
-      usunięciu istniejącego oznakowania poziomego. 

8.3. Odbiór ostateczny 

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

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego         
w ST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97. 
 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 

a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

-  na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
-  na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
-  na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
-  na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące. 
 
A1) cienkowarstwowych 

- dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie               
w przypadku nawierzchni, których czas uŜytkowania jest krótszy niŜ jeden rok oraz dla oznakowań 
wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 
- na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, 
poŜądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych  
i drobnych elementów do 3 miesięcy, 
-  na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, poŜądane jest skrócić okres 
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 
miesiąca, 
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- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na 
złączach podłuŜnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłuŜnymi i poprzecznymi, 
na nawierzchniach smołowych (takŜe z  powierzchniowym utrwaleniem smołą), na nawierzchniach 
kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne 
zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemoŜliwe do usunięcia za pomocą szczotki            
i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno się udzielać, 
- w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny 
naleŜałoby skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy 
wymalowaniu jesiennym; 
b) grubowarstwowych 
- na nawierzchniach bitumicznych ułoŜonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania masami 
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi poŜądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii 
segregacyjnych do 1 roku, dla przejść dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesięcy. 
 

9.    Podstawa  płatno ści 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

9.2. Szczegółowe warunki płatności.  

           Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m2) pomalowanej 
powierzchni według dokonanego obmiaru i odbioru. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:  

 Cena 1m2 wykonania robót obejmuje: 

-      prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

-      przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

-      oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), usunięcie istniejącego oznakowania poziomego, 

-      przedznakowanie, 

-      naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych               
z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, (cienkowarstwowego           
i grubowarstwowego), 

-      ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.   Przepisy  zwi ązane 
 
 

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu           
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz.120)  

Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria "1" - Informacje, Instrukcje. 
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa,1997.  
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1.    Wstęp                                                                                                                                                                                                                                  
1.1. Przedmiot ST. 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru docelowego oznakowania pionowego w związku z przebudową drogi powiatowej                
nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 
233000-9. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych            
w  p. 1.1. i obejmują wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zakresem wg Dokumentacji 
Projektowej.  

 Zakres rzeczowy obejmuje: 

 Zakup, ustawienie i montaŜ: 

- słupków z rur stalowych Ø 63,0mm (2”), 
- drogowskazów jednoramiennych, 
- tablic prowadzących obustronnych U-3e, 
- tarcz znaków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. 
Tarcza moŜe być wykonana z róŜnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku moŜe być wy-
konane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szcze-
gólnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moŜe być zatopione w tarczy znaku.  

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie 
wykazuje właściwości odblaskowych).  

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane 
jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdroŜnym).  

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana 
jest tarcza znaku, wraz z elementami słuŜącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).  

1.4.7. Znak nowy - znak uŜytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 mie-
sięcy od daty produkcji.  

1.4.8. Znak uŜytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuŜszy niŜ 3 
miesiące od daty produkcji.  

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.  

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z ST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".   

   

2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 
2.2. Rodzaje materiałów  

 

2.3. Aprobata techniczna dla materiałów  
 

KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, (PN lub 
BN) musi posiadać "Świadectwo dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym                     
i mostowym" wydane przez IBDiM.  

Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak "B") nadany przez uprawnioną 
jednostkę.  
 

2.4. Materiały stosowane do fundamentów znaków. 
 

Fundamenty dla znaków naleŜy wykonywać jako:  

- z betonu wykonywanego "na mokro"  beton C20/25, 
- inne rozwiązania zaakceptowane przez InŜyniera.  
 

Klasa betonu powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250.  
 
2.4.1. Cement  
 

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

 

2.4.2. Kruszywo  
 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom normy. Zaleca się sto-
sowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu.  
 

2.4.3. Woda  
 

Woda do betonu powinna być "odmiany I", zgodnie z wymaganiami normy normy.  
 

2.4.4. Domieszki chemiczne  
 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je Dokumentacja Projek-
towa, Specyfikacja lub wskazania Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
normy.  

 

 

2.5. Konstrukcje wsporcze  
 

2.5.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji  

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych naleŜy wykonać z ocynkowanych rur lub kątowni-
ków względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez InŜyniera o wymiarach zgodnych          
z Dokumentacją Projektową lub zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez InŜyniera.  

Okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 20 lat.  
 

2.5.2. Rury  

Słupki do zamocowania znaków zaleca się wykonać z ocynkowanych rur o średnicy i długości 
zgodnej z Dokumentacją Projektową. Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna 
nie powinna przekraczać 1,5mm na 1m długości rury.  

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm lub innej normy zaakceptowanej przez 
InŜyniera.  
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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 ± 10mm,  

- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3m z naddatkiem 
5mm na kaŜde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla dłu-
gości dokładnych.  

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 
18G2A).  

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według normy.  
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opako-

waniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 
31,8mm i większych i grubości ścianek 3,2mm i większych) lub na przywieszkach metalowych 
(dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyŜej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przy-
wieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.  
 
2.5.3. Elektrody lub drut spawalniczy  

Jeśli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja lub Kierownik Projektu przewidują wykonanie 
spawanych połączeń elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania PN-M-69430:1991, 
względnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-EN ISO 
14343:2010, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowa-
nego przez Kierownika Projektu.  

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

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

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

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

Powłoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych, powinny być z cynku o czystości 
nie mniejszej niŜ 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubość powłoki 
cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 1.  

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moŜe ona 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoŜa.  
 
Tablica 1.   Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie korozji at-

mosferycznej według BN-89/1076-02  
 

 20 lat 
Umiarkowana 160 

CięŜka 200 M 
M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

 
2.5.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą  

Producent lub dostawca kaŜdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych 
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), 
takŜe elementów słuŜących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest 
do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą na okres 20 lat. Przedmiotem 
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gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.  

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, słuŜących do zamocowania znaków do 
innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja moŜe być wydana dla partii dostawy.  

W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych 
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kaŜdej konstrukcji wsporczej.  

 
2.6. Tarcza znaku  
 

2.6.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne.  

Okres trwałości tarczy znaku powinien wynosić 20 lat.  
Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe spo-

sób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian tem-
peratury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w 
tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub do-
stawcę.  
 

2.6.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.  

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie odbiorcy:  

a) instrukcję montaŜu znaku,  
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,  
c) instrukcję utrzymania znaku.  

 
2.6.3. Materiały do wykonania tarczy znaku.  

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:  

- blacha z aluminium lub stopów z aluminium. 
 

2.6.4. Tarcza znaku z blachy aluminiowej. 

Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach 
zasolenia.  

Wymagane grubości:  

- z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych             
w ramach co najmniej 1,5mm,  
- z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0mm.  
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją 

przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.  
 

Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:  

- dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,  
- dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.  
 

2.6.5. Warunki wykonania tarczy znaku. 

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdo-
wań, wgięć, lokalnych wgnieceń 1ub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwi-
chrowanie, pofałdowanie itp.) nie moŜe wynosić więcej niŜ 1,5 % największego wymiaru znaku.  

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, 
pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach 
drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.  

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 
aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych.  

Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki 
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej.  
Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8mm.  
 
 
 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                                                                   D.07.02.01  
 

   Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                       228        

2.7. Znaki odblaskowe.  
 

2.7.1. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego  
 

Tła znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej 2-go typu.  
Folia odblaskowa powinna spełniać wymagania optyczne określone współczynnikiem 

luminacji barw znaków oraz wymagania dotyczące barw znaków odblaskowych - określonych 
współrzędnymi chromatyczności pól barw, zgodnie z „Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki 
drogowe pionowe: wymagania techniczne. TWT-94".  

Folie odblaskowe uŜyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tar-
czą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, 
odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.  

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej odłączenie od 
tarczy bez jej zniszczenia.  

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy znaków na folii odblaskowej, technologia 
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem 
folii.  

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodbla-
skową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według 
wzorca stanowiącego załącznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych". Grubość powłoki 
farby nie moŜe być mniejsza od 20 µm.  

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokrąglenie naroŜy, wysokości liter powinny być ściśle 
zgodne z "Instrukcją o znakach i sygnałach na drodze".  

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno 
na powierzchni jak i na obrzeŜach tarczy znaku.  

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać 
przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ:  

 

  - 3mm dla znaków duŜych i wielkich.  

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe 
w kaŜdym kierunku niŜ: - 3mm dla znaków duŜych i wielkich.  

W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie 
moŜe występować więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie 
większych niŜ 1mm w kaŜdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań 
powierzchni znaku.  

W znakach uŜytkowanych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyŜej, o wymiarach nie większych niŜ 1mm w kaŜdym kierunku. Na 
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niŜ 0,8mm i całkowitej 
długości nie większej niŜ 10cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niŜ 5 rys 
szerokości nie większej niŜ 0,8mm i długości przekraczającej 10cm - pod warunkiem, Ŝe zarysowania 
te nie zniekształcają treści znaku.  

W znakach uŜytkowanych dopuszcza się równieŜ lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczającej 6 mm2 z kaŜde - w liczbie nie większej niŜ pięć na powierzchni znaku małego lub 
średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ 8 na 
kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku duŜego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o 
wymiarach 1200x1200mm.  

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.  
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uŜytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 
warunkiem, Ŝe występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych 
poniŜej.  

W znakach uŜytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie 
gwarancyjnym, co najwyŜej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0mm 
w kaŜdym kierunku na powierzchni kaŜdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4cm. W znakach 
nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji Ŝadna korozja tarczy znaku 
nie moŜe występować.  

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu 
tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.  
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Okres trwałości znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowych typ 2 powinien wynosić do 
10 lat.  
 

2.8. Materiały do montaŜu znaków.  

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą ele-
mentów 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.  

 
2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien 
być przechowywany zgodnie z PN-EN 197-1:2002.  

Kruszywo do betonu naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.  

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.  
 

 

 

 

3.    Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-    koparek kołowych, np. 0,15m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25m3, 
-    Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
-    ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
-    betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
-    środków transportowych do przewozu materiałów, 
-    przewoźnych zbiorników na wodę, 
-    sprzętu spawalniczego, itp. 

 
4.    Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg  

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Transport kruszywa 
powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 12620+A1:2008.  

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi oplandekowanymi w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się 
w czasie transportu i uszkadzanie.  

 
 

 
 

5. Wykonanie  robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                  
 

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

5.2. Roboty przygotowawcze.  
 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć:  
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- lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnio-
nego lub pasa awaryjnego postoju,  
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.  

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w 
czasie trwania i odbioru robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.  

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz wymaganiami podanymi w "Instrukcji o znakach drogowych pionowych".  

 
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.  
 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego  
 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymia-
rowych, powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Pionową i Specyfikacją.  

 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:  

- odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1%  
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2cm,  

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, krawędzi umocnionego pobocza 
lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niŜ ± 5cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych.  

 

5.5. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych  
 

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy. Wytrzymałość 
zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny 
przekraczać ± 0,5mm dla spoiny grubości do 6 mm i ± 1,0mm dla spoiny o grubości powyŜej 6mm.  

Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczy-
znami nie powinien być większy niŜ 1 mm.  

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niŜ podane w tablicy 2. InŜynier moŜe do-
puścić wady większe niŜ podane w tablicy jeśli uzna, Ŝe nie mają one zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne znaku pionowego.  
 

TABLICA 2. DOPUSZCZALNE WYMIARY WAD W ZŁĄCZACH SPAWANYCH, WG PN-M-69775 
 

RODZAJ  WADY Dopuszczalny wymiar wady; w 
mm 

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

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

 
 
5.6. Konstrukcje wsporcze  
 

5.6.1. Poziom górnej powierzchni fundamentu  
 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym 
– poŜądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego 
itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niŜ 0,03 m. W przypadku konstrukcji wspor-
czych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad 
powierzchnię terenu nie więcej niŜ 0,15m.  
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5.6.2. 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 przepi-
sami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.  

 
5.7. 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 umoŜ-
liwiać, 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 rozłą-
czenie przez osoby niepowołane.  

Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez po-
jazd w kaŜdych warunkach kolizji.  

W szczególności - Ŝaden z segmentów lub elementów tarczy nie moŜe się od niej odłączać w 
sposób powodujący naraŜenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.  

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bez-
pośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.  
 

5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego.  
 

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

5.9. Tabliczka znamionowa znaku.  
 

KaŜdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę 
znamionową z:  

a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym identyfikację wytwórcy lub do-
stawcy,  
b) datą produkcji,  
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,  
d) datą ustawienia znaku.  

 

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała równieŜ miesiąc i rok 
wymaganego przeglądu technicznego.  
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w nor-
malnych warunkach przez cały okres uŜytkowania znaku. 
 

 

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". 
 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych.  
 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów beto-
nowych "na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy, Kierownik Projektu 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 ze świadectwem dopuszczenia do stosowania 
lub zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów.  
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Tablica 3. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych 
przez producentów  
 

Lp. Rodzaj badań Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników 

badań 

1. 
Sprawdzenie 
powierzchni 

Od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 

elementów 
dostarczonej partii 

wyrobów liczącej do 
1000 elementów. 

Powierzchnię  zbadać  nieuzbrojonym okiem.  
Do  ew.  sprawdzenia  głębokości  wad  uŜyć  

dostępnych   narzędzi   (np.   liniałów  z czujni-
kiem, suwmiarek, mikrometrów itp.) 

Wyniki badań 
powinny być 

zgodne z wymaga-
niami 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, 
wysokość zamocowania znaków),  

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,  
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5, - 

poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5,  
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5. W 

przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:  
− przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20mm z 

kaŜdej strony) naleŜy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie 
obserwacji i pomiarów,  

− oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o 
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,  

− w przypadkach  wątpliwych moŜna zlecić  uprawnionej jednostce  zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-065-15,  

− złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne, określone w punkcie 5, powinny być 
naprawione powtórnym spawaniem.  

 

 

 

 

7.    Obmiar robót 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.   

  Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.), znaków drogowych, słupków z rur stalowych, 
tablic prowadzących.                                                                                                            

   

8.    Odbiór  robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".     

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 

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

pozytywne. 
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 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. 
 Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego            
w umowie. 

9.    Podstawa  płatno ści 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
  

9.2. Szczegółowe warunki płatności.  
 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego jest ceną uśrednioną dla 
przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 
 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie fundamentów, 
- dostarczenie i ustawienie słupków z rur stalowych i tablic, 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych i tablic, 
- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 

 

10.   Przepisy  zwi ązane 
 

10.1. Normy 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.).  
PN-EN 197-1:2002    Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku 
PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu –
 Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie (oryg.).  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji.  
PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych – Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.  
PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia.  
PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.  
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne 
warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10083-1:2008 Stale do ulepszania cieplnego – Część 1: Ogólne warunki techniczne 
dostawy.  
PN-H-84023-07:1989 Stal określonego zastosowania – Stal na rury – Gatunki.  
PN-EN 10084:2009 Stale do nawęglania – Warunki techniczne dostawy.  
PN-H-93010:1991 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary 
PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania  
PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania  
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN ISO 14713-1:2010 Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed 
korozją konstrukcji ze stopów Ŝelaza – Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i 
odporności korozyjnej (oryg.). 
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10.2. Inne dokumenty 
  

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.120).  
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1.    Wstęp                                                                                                                                                                                                                 
1.1. Przedmiot ST. 
 

          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru  robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych w związku                      
z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                  
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233280-5. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST. 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót   
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych, do których naleŜą: 

- wykonanie i ustawienie balustrad U-11a. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego 
wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników 
wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego. 

1.4.2. Bariery łańcuchowe - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane 
z rur i łańcuchów stalowych. 

1.4.3. Zapory z kwietników betonowych - formy betonowe spełniające rolę donic kwiatowych o róŜnych 
kształtach lub elementów betonowych lub Ŝelbetowych w formie słupów o kształtach przewaŜnie 
cylindrycznych o niewielkich wysokościach i znacznych średnicach połączonych ze sobą róŜnego 
rodzaju łańcuchami stalowymi o bardzo róŜnych asortymentach. 

1.4.4. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złoŜonej figury 
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub                  
w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi. 

1.4.5. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o róŜnym sposobie jego splotu (płóciennym, 
skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, 
pętlowa, półpętlowa) o róŜnych wielkościach oczek. 

1.4.6. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral 
wykonanych z drutu okrągłego. 

1.4.7.  Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę 
stalową.  

1.4.8.  Łańcuch techniczny ogniwowy - wyrób z prętów lub walcówki stalowej o ogniwach krótkich, 
średnich i długich zgrzewanych elektrycznie. 

1.4.9.  Szkło zbrojone - szkło mające wewnątrz wtopioną równolegle do powierzchni siatkę drucianą. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".    
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2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 
2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, 
objętych niniejszą ST, są: 

− siatki metalowe, 
− liny stalowe, 
− słupki metalowe i elementy połączeniowe, 
− pręty stalowe, 
− łańcuchy techniczne ogniwowe, 
− szkło płaskie zbrojone, 
− beton i jego składniki, 
− prefabrykaty betonowe (Ŝelbetowe) do zapór z kwietników, 
− materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 
 

 

2.3. Siatki metalowe.  
 

2.3.1. Siatka pleciona ślimakowa 

 Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-
02, podanym w tablicach 1 i 2. 

  

 Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki plecionej ślimakowej wg BN-
83/5032-02 

  
Wielkość 

siatki 

Nominalny wymiar oczka Nominalna 
średnica drutu 

mm 

Orientacyjna 
masa 1 m2 siatki 

kg 
wymiar boku 
oczka, mm 

dopuszczalne 
odchyłki boku 

oczka, mm 
  

30 
  

30 
  

± 2,1 
2,0 
2,2 
2,3 

1,9 
2,4 
2,6 

  
40 

  
40 

  
± 2,8 

2,2 
2,4 
2,5 
2,6 

1,8 
2,1 
2,2 
2,4 

  
  
  

50 

  
  
  

50 

  
  
  

± 2,8 

2,0 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 

1,2 
1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 

  
  

60 

  
  

60 

  
  

± 3,4 

2,5 
2,8 
3,0 
3,5 
4,0 

1,4 
1,7 
2,1 
4,9 
5,0 

  
70 

  
70 

  
± 3,4 

3,0 
3,5 
4,0 

1,8 
2,4 
3,0 

Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać  ± 10o 
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  Tablica 2. Szerokość siatki plecionej ślimakowej dostarczanej przez producenta wg BN-83/5032-02  

Wielkość 
siatki 

Szerokość siatki, mm 
(w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokość siatki) 

30 1500 1750       
od 40 do  

70 
1500 1750 2000 2250 2500 

Uwagi do tablicy 2: 
1. 1.     Szerokość siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów. 
2. 2.     Dopuszczalne odchyłki szerokości siatki nie powinny przekraczać ± 0,6 

długości boku oczka. 
3. 3.     Po porozumieniu między producentem i odbiorcą dopuszcza się 

wykonanie siatek o innych szerokościach. 
  
 Długość dostarczanej przez producenta siatki zwiniętej w rolkę powinna wynosić od 10 do 25 
m. Odchyłki długości nie powinny przekraczać   ± 0,1m dla wielkości 30 oraz ± 0,2m dla siatek 
wielkości od 40 do 70. 
 Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala 
powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez 
połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w 
odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka. 
 Siatki w rolkach naleŜy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala 
od materiałów działających korodująco. 
 Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026. Dopuszcza się 
pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera. Wytrzymałość 
drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się wytrzymałość od 412 do 
588 MPa pod warunkiem akceptacji przez InŜyniera). 
 Najmniejsza średnica drutu w siatce powinna wynosić 2mm. Odchyłki średnic drutów powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 

  Tablica 3. Odchyłki średnic drutów w siatce plecionej ślimakowej wg PN-M-80026  

Nominalna średnica drutu,  
mm 

Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego, 
mm 

 od 2,0  do  3,0                          + 0,08                    - 0,03 
 od 3,1  do  4,0                          + 0,10                    - 0,04 

 Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyŜszą dokładnością ocynkowania,  
określoną zgodnie z PN-M-80026 (tablica 4). 
 Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026, na Ŝądanie Zamawiającego, ma 
obowiązek wystawić zaświadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w tym 
sprawdzenia grubości powłoki cynkowej wg PN-M-80026.  

Tablica 4. Grubość powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego w siatce plecionej ślimakowej wg PN-M-
80026  

Średnica drutu, mm Minimalna ilość cynku, g/m2 
od  2,0   do  2,5 70 
od  2,51 do  3,6 80 
od  3,61 do  4,0 90 

  

2.3.2. Siatki metalowe innych typów 

Siatki metalowe innych typów, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka 
jednolita z ciętej blachy stalowej, siatka zgrzewana, siatki skręcane z róŜnymi kształtami oczek, siatka 
w ramach stalowych i inne, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.3 niniejszej 
ST, z wyłączeniem zaleceń dotyczących bezpośrednio cech siatki plecionej ślimakowej. 
 Wszystkie  odstępstwa  i  zmiany  w  stosunku  do wymagań  określonych  w punkcie 2.3.1 
Wykonawca winien przedstawić do akceptacji InŜyniera. 
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2.4. Liny stalowe. 

Liny stalowe usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
przez PN-EN 12385-1:2003 i PN-M-80202. 
 Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny 
krzyŜować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny 
być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie 
lub zgrzewanie nie powinny być kruche i posiadać zgrubienia i ścieśnienia. Odległość między 
poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niŜ 
500-krotna średnica splotki. 
 Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym            
w tablicy 5. 
  

Tablica 5. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 i PN-EN 12385-
1:2003 

Nominalna 
średnica 

liny  

mm 

Odchyłka 
nominalnej 
średnicy   

% 

Średnica 
drutu 

  

mm 

PrzybliŜona 
masa 1 m 

liny 

kg 

Nominalna obliczeniowa siła 
zrywająca linę w niutonach (N) dla 
nominalnej wytrzymałości drutu na 

rozciąganie w MPa 
1400 1600 1800 

2,5 
2,8 
3,2 
3,6 
4,0 
4,5 
5,0 

+ 7 
- 1 

0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,3 
1,5 
1,6 

0,030 
0,038 
0,047 
0,068 
0,080 
0,104 
0,119 

4920 
6230 
7680 
11000 
13000 
17200 
19600 

5630 
7120 
8780 

12600 
14800 
19600 
22400 

6330 
8010 
9880 
14200 
16700 
22100 
25200 

  
+ 6 

- 1 

  
 Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza się 
miejscowe zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących wartości dopuszczalnej 
odchyłki dla średnicy drutu: 
średnica od 0,8 do 1,0mm  odchyłka ± 0,04mm, 
  od 1,0 do 1,5mm    ± 0,05mm, 
  od 1,5 do 1,6mm    ± 0,06mm. 
 Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej: 
średnica drutu od 0,61 do 0,8mm ilość cynku 80 g/m2 
  od 0,81 do 1,0mm   100 g/m2 
  od 1,00 do 1,2mm   120 g/m2 
  od 1,21 do 1,5mm   150 g/m2 
  od 1,51 do 1,9mm   180 g/m2  
 Do kaŜdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-EN 12385-1:2003 , na Ŝądanie 
Zamawiającego, powinno być dołączone zaświadczenie wytwórcy z protokółem przeprowadzonych 
badań, w tym sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości powłoki cynkowej. 
 Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od 
substancji działających korodująco. 
 Za zgodą InŜyniera, zamiast liny stalowej, moŜna stosować drut stalowy okrągły średnicy od 3 
do 4 mm, ocynkowany, odpowiadający wymaganiom PN-M-80026, podanym w punkcie 2.3.1 
niniejszej specyfikacji. 
 

 

2.5. Słupki metalowe i elementy połączeniowe.  

2.5.1. Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki słupków 
 Słupki metalowe ogrodzeń moŜna wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo z rur 
kwadratowych lub prostokątnych, względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w tym: 
częściowo zamkniętych), teowników i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 
wskazaniami InŜyniera. 
 Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki słupków moŜna przyjmować zgodnie z tablicami od 6 
do 13. 
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Tablica 6. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-EN10210-1:2000,PN-EN 
10210-2:2000, PN-EN 10224:2003. 

Średnica 
zewnętrzna 

Grubość 
ścianki 

Masa 1m rury 
kg/m 

Dopuszczalne odchyłki, 
% 

średnicy 
zewnętrznej 

grubości 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 
70,0 
76,1 
82,5 
88,9 
101,6 

od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 
od 3,2 do 34,0 
od 3,6 do 20,0 

od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
od 3,87 do 15,0 
od 4,11 do 16,1 
od 4,33 do 18,7 
od 5,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 
od 6,26 do 30,8 
od 6,76 do 34,0 
od 8,70 do 40,2 

  
  
  
  

± 1,25 

  
  
  
  

± 15 

Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220  

Średnica 
zewnętrzna 

mm 

Grubość 
ścianki 

mm 

Masa  
1m rury 

kg/m 

Dopuszczalne odchyłki, 
% 

Średnica 
zewnętrzna 

Grubość 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 

od 2,9 do 5,6 
od 2,9 do 8,0 

  od 2,9 do 10,0 
  od 7,1 do 10,0 
  od 7,1 do 10,0 

od 3,44 do 6,27 
od 3,65 do 9,04 

  od 3,87 do 11,60 
  od 9,34 do 12,40 
  od 9,90 do 13,20 

  
  

± 1,0 

  
  

± 15 

  

Tablica 8. Kątowniki równoramienne wg PN-EN10056-2:1998, PN-EN 10056-1:2000 

Wymiary 
ramion 

mm 

Grubość 
ramienia 

mm 

Masa 1m 
kątownika 

kg/m 

Dopuszczalne odchyłki  mm 

długości 
ramienia 

grubości ramion 

  
40 x 40 
45 x 45 
50 x 50 
60 x 60 
65 x 65 
75 x 75 
80 x 80 
90 x 90 

100 x 100 

  
od 4 do 5 
od 4 do 5 
od 4 do 6 
od 5 do 8 
od 6 do 9 
od 5 do 9 

   od 6 do 10 
  od 6 do 11 
  od 8 do 12 

  
od 2,42 do 2,97 
od 2,74 do 3,38 
od 3,06 do 4,47 
od 4,57 do 7,09 
od 5,91 do 8,62 

  od 5,76 do 
10,00 

  od 7,34 do 
11,90 

  od 8,30 do 
14,70 

od 12,20 do 
17,80 

  
± 1 
  

  
± 0,4 

  
  
  

± 1,5 
  

  
  

± 0,5 
  

± 2 ± 0,6 
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Tablica 9. Kątowniki nierównoramienne wg PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-1:2000 

Wymiary 
ramion 

mm 

Grubość 
ramienia 

mm 

Masa 1m 
kątownika 

kg/m 

Dopuszczalne odchyłki mm 

długości 
ramienia 

grubości 
ramion 

  
45x30 
60x40 

  
od 4 do 5 
od 5 do 6 

  
od 2,24 do 2,76 
od 3,76 do 4,46 

  
± 1 

± 1,5;   ± 1,0 

  
  

+ 0,3;   - 0,5 
65x50 
70x50 
75x50 

od 5 do 8 
7 

od 5 do 8 

od 4,35 do 6,75 
6,24 

od 4,75 do 7,39 

  
± 1,5 

  

  
  
  

+ 0,4;   - 0,7 80x40 
80x60 

6 
od 6 do 8 

5,41 
od 6,37 do 8,34 ± 1,5;   ± 1,0 

80x65 
90x60 
100x50 

100x65 

10 
8 
8 

od 7 do 10 

10,7 
8,96 
8,99 

od 8,77 do 12,3 

  

± 1,5 

  

Tablica 10. Ceowniki walcowane wg PN-EN 10279:2002 

Ozna-
czenie 

Wymiary - mm Masa 
1m 

ceownika 

kg/m 

Dopuszczalne odchyłki mm 
wyso-
kość 
środ-
nika 

szero-
kość 
stopki 

grubość 
środnika 

  
środnika 

  
stopki 

  
grubości 

[ 40 
[ 45 
[ 50 
[ 65 
[ 80 

  

40 
45 
50 
65 
80 
  

20 
38 
38 
42 
45 
  

5 
5 
5 

5,5 
6 
  

4,75 
5,03 
5,59 
7,09 
8,64 

  

  
  

± 1,5 
  
  

  
  

± 1,5 
  
  

+0,3;  -
0,5 

  
+ 0,4 
- 0,75 

 [100 
 [120 
 [140 

100 
120 
140 

50 
55 
60 

6 
7 
7 

10,60 
13,40 
16,00 

  
± 2,0 

  
± 2,0 

  
+0,4;  -

1,0 
  

Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406:1991/Az1:1996 

Oznaczenie 
Wymiary - mm Masa 1m 

teownika 
kg/m 

Dopuszczalne odchyłki mm 
wysokość 
środnika 

szerokość 
stopki 

grubość 
środnika środnika stopki grubości 

T 40x40 
T 50x50 
T 60x60 
T 80x80 

T100x 100 

40 
50 
60 
80 
100 

40 
50 
60 
80 
100 

5 
6 
7 
9 
11 

2,96 
4,44 
6,23 
10,70 
16,40 

± 1 ± 1 ± 0,5 
  
  

± 1,5 

  
  

± 1,5 

  
  

± 0,75 

Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407:1991  

Oznaczenie 
Wymiary - mm Masa 1m 

dwuteownika, 
kg/m 

Dopuszczalne odchyłki mm 
wysokość 
środnika 

szerokość 
stopki 

grubość 
środnika środnika stopki grubości 

I 80 
I 100 
I 120 
I 140 

80 
100 
120 
140 

42 
50 
58 
66 

3,9 
4,5 
5,1 
5,75 

5,94 
8,34 
11,10 
14,30 

  
  

± 2 

  
  

± 1,5 

  
  

± 0,5 
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 2.5.2. Rury  

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000, PN-EN 
10224:2003, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez InŜyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o: 
− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10mm, 
− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3m z 

naddatkiem 5mm na kaŜde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 
długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
przekraczać 1,5mm na 1m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 
18G2A): PN-H-84023-07:1989/Az1:1997, PN-EN 10113-1:1997, PN-EN 10083-1+A1:1999, PN-EN 
10084:2002 lub inne normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-EN 1179:1998. 
 
2.5.3. Wymagania dla kształtowników  

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010:1991. Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne 
łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub 
dłutowanie z tym, Ŝe obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a 
grubość kształtownika nie moŜe zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla 
kształtownika. 
 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia 
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy 
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według 
PN-EN 10025:2002- tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy zgłaszającym zamówienie 
i wytwórcą. 

  Tablica 13. Podstawowe własności kształtowników wg PN-EN 10025:2002 

  
  

Stal 

Granica plastyczności, MPa, minimum 
dla wyrobów o grubości lub średnicy 

Wytrzymałość na rozciąganie, 
MPa, dla wyrobów o grubości 

lub średnicy 
do  

40 
mm 

od 40 
 do 63 

od 63 
do 80 

od 80  
do 
100 

od 
100 
do 
150 

od 150 
do 200 

do 
100mm 

od 100 
do 200 

St3W 
  

St4W 

225 
  

265 

215 
  

255 

205 
  

245 

205 
  

235 

195 
  

225 

185 
  

215 

od  360 
do  490 
od  420 
do  550 

od  340 
do  490 
od  400 
do  550 

  
 Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, Ŝe kształtowniki o  masie do 
25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach. 
 
2.5.4. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier      

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania 
między sobą barier i płotków jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom              
PN-M-82054-01:1984, PN-EN ISO 898-1:2001 lub innej normy uzgodnionej. 
 Dostawa moŜe być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach w zaleŜności od wielkości i masy wyrobów. 
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 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala 
od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
 Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach uŜytkowania: 
a) umiarkowanych - 8 µm, 
b) cięŜkich             - 12 µm, 
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-97080-06:1984 
 

2.5.5. Wymagania dla drutu spawalniczego 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier przewidują wykonanie spawanych połączeń 
elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-EN 12072:2002, PN-EN 
440:1999, PN-EN 756:1999, PN-EN 1668:2000, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-
tlenowego lub innego zaakceptowanego przez InŜyniera. 

 Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub od 6 do 8mm,      
gdy elementy łączone są grubsze niŜ 15mm. 
 Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 
 Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 
 średnica drutu - mm  wytrzymałość na rozciąganie 
  od 1,2 do 1,6        od 750 do 1200 MPa 
  od 2,0 do 3,0        od 550 do 1000 MPa 
  powyŜej 3,0        od 450 do  900  MPa. 
 Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny 
składać się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa 
pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto.  
 Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od 
czynników wywołujących korozję. 

2.5.6. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, 
powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niŜ 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-
02. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 14. 
  

Tablica 14. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie korozji 
atmosferycznej wg BN-89/1076-02  

Agresywność korozyjna 
atmosfery wg PN-H-97080-

06:1984  

Minimalna grubość powłoki,  µm, 
przy wymaganej trwałości w latach 

10 20 

     Umiarkowana 
     CięŜka 

120 
160 M 

160 
200 M 

     M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

 Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości.                               
Nie moŜe ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od 
podłoŜa. 
 
2.6. Pręty stalowe 
 Pręty stalowe moŜna uŜywać do wykonywania wygrodzeń z ram z kątowników zgodnie                  
z dokumentacją, ST lub wskazaniami InŜyniera. 
 Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla walcówki i prętów 
stalowych walcowanych na gorąco, powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10060:2004. 

 

 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                                                                   D.07.06.02                                                                                                                   
                                                                                                                            

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                       245                                                                                                                             

Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe w mm (wyciąg z 
normy PN-EN 10060:2004) 

Średnica, mm Dopuszczalna odchyłka średnicy w mm 
dla dokładności 

walcówka pręty zwykłej podwyŜszonej wysokiej 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

 
 
 
 

±  0,4 

 
 
 
 

±  0,3 

 
 
 
 

±  0,2 

2.7. Łańcuchy techniczne ogniwowe 
Łańcuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach łańcuchowych winny odpowiadać 

wymaganiom wg PN-M-84541, PN-M-84542,  PN-M-84543. 
 Ogniwa łańcuchów powinny mieć powierzchnie gładkie, bez wgłębień, pęknięć i naderwań. 
Dopuszcza się drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczające dopuszczalnych odchyłek 
ustalonych dla prętów, z których wykonany jest łańcuch. 
 Do wyrobu łańcuchów dopuszcza się tylko materiały posiadające zaświadczenia hutnicze             
z prętów lub walcówki ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszcza się inne gatunki stali 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Łańcuchy muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub powlekanie 
antykorozyjne. 
 
2.8. Szkło płaskie zbrojone 
 Szkło zbrojone stosowane w barierach panelowych winno odpowiadać PN-EN 572-6:1999.  
Szkło płaskie zbrojone dzieli się: 
a) w zaleŜności od rodzaju siatki uŜytej do zbrojenia: 

Z - szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych, 
Ł - szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych łamanych, 

b) w zaleŜności od wykonania powierzchni:  
G - gładkie, 
W - wzorzyste, 

c) w zaleŜności od rodzaju masy szklanej: 
B - bezbarwne, 
K - barwne,  

d) w zaleŜności od jakości masy szklanej oraz wykonania: gatunek I i II. 
 Szkło o wymiarach dokładnych (tzw. ścisłych) wyraŜonych w milimetrach ustalonych w 
zamówieniu moŜe posiadać odchyłki zgodnie z tablicą 16. Szkło o wymiarach handlowych - szkło o 
wymiarach wyraŜonych w pełnych centymetrach w zakresie szerokości i długości ustalonych w 
zamówieniu z odchyłkami wg tablicy 16 moŜe posiadać wady wykonania zgodne z tablicą 17. 

  
 Tablica 16. Wymiary i dopuszczalne odchyłki szkła płaskiego zbrojonego od wymiarów wg PN-EN 572-6:1999 

Wymiary, mm Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, mm 

     szerokość                długość 
  min        max          min        max dokładnych handlowych 

  300       1500         1200      3000 ±  3 ±  10 
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Tablica 17. Wady wykonania szkła płaskiego zbrojonego 

Lp. Nazwa wady Występowanie wady 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Pęknięcia niedopuszczalne 
2 Szczerby dopuszczalne powstające przy łamaniu szkła, 

nie głębsze niŜ grubość szkła 
  
3 

  
Rozerwanie drutu 

  
1 sztuka na 1 m2 szkła 

do 5 szt. na 1 m2 szkła w 
odległości nie mniejszej niŜ 
200 mm jeden od drugiego 

4 Pęknięcia spojeń 
drutów dopuszczalne,    nie więcej niŜ 1% spojeń w 1 m2 szkła 

5 Skrzywienie wątku 
siatki 

nie więcej niŜ 3 cm od 
kierunku prostopadłego do 

dłuŜszego boku płyty 

nie więcej niŜ 6 cm od 
kierunku prostopadłego do 

dłuŜszego boku płyty 
6 Odkształcenie 

oczek siatki dopuszczalne do 2 mm dopuszczalne do 4 mm 

7 Nierównomierność 
powierzchni 
spowodowana 
wytłaczaniem 
siatki, wynikająca 
z walcowania 

  

dopuszczalna, jeśli nie 
psuje wyglądu 

zewnętrznego przy 
sprawdzaniu gołym okiem 

  
  

nie określa się 

8 Spienienie masy 
szklanej od siatki dopuszczalne mało 

widoczne 

dopuszczalne, nie 
przekraczające 5% 
powierzchni płyty 

9 Barwa wywołana 
siatką 

dopuszczalna Ŝółtawa lub 
brunatna, nie mająca 
wpływu na estetykę 

dopuszczalna bez ograniczeń, 
jeŜeli nie obniŜa 

przepuszczalności światła 
10 Zniekształcenie 

wzoru dopuszczalne nieznaczne nie określa się 

11 Plamy i naloty nie 
dające się zmyć 
wodą 

  
niedopuszczalne 

Na bokach szkła w odległości do 300mm od obrzeŜa dopuszczalne są dodatkowe 
wady wymienione w tablicy oraz wady nie wymienione w tablicy w liczbie i wielkości 
nie powodującej zmniejszenia wartości uŜytkowej szkła 

 Zagłębienie siatki w masie szklanej powinno być usytuowane w odległości nie mniejszej niŜ 
1,5mm od powierzchni szkła. WzdłuŜ jednej lub dwóch krawędzi płyty szkła dopuszcza się 
występowanie odcinka szkła bez siatki, którego szerokość nie powinna przekraczać 20mm. 
 Powierzchnia szkła winna być z jednej strony gładka, z drugiej wzorzysta. W przypadku 
powierzchni gładkiej dopuszcza się jej lekką młotkowatość. 
 Szkło powinno łatwo dzielić się wzdłuŜ równomiernej rysy bez odprysków i pęknięć. 

2.9. Beton i jego składniki 
 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i 
demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej 
konstrukcji. 
 Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, powinna być             
C12/15 lub C16/20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Składnikami 
betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, 
odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Transport i przechowywanie cementu powinny być 
zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08. 
 Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. 
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 Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa, ST lub wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003. Domieszki 
powinny odpowiadać PN-EN 934-2:1999. 
 Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST. 
Właściwości mechaniczne stali uŜywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-EN1992-1-
1:2008. 
 
2.10. Prefabrykaty betonowe (Ŝelbetowe) do zapór z kwietników 

Dla ustawienia zapór z kwietników betonowych uŜywa się tylko gotowych elementów 
odpowiadających ofercie producentów, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 Wygrodzenia izolujące ruch pieszych od ruchu lokalnego w obrębie hoteli, gmachów 
uŜyteczności publicznej, dworców itp. składające się ze słupków (w kształcie stoŜków ściętych, 
walców itp.) betonowych (lub Ŝelbetowych) mogą być połączone łańcuchami ogniwowymi wg norm: 
PN-M-84541, PN-M-84542, PN-M-84543. 
 Połączenia elementów betonowych mogą być łączone innymi łańcuchami, zgodnie z 
dokumentacją projektową lub ST. 

2.11. Materiały do malowania powłok malarskich 

Do malowania urządzeń ze stali, Ŝeliwa lub metali nieŜelaznych naleŜy uŜywać materiały 
zgodne z (tab. 18) lub stosownie do ustaleń  ST, bądź wskazań InŜyniera. 

  
Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285) 

Lp. 
Rodzaj 
podłoŜa 

Rodzaj 
podkładu 

Rodzaj powłoki 
malarskiej Zastosowanie 

4 Stal farba olejna 
miniowa 60% 
lub ftalowa 
miniowa 60% 

a) a)     
dwuwarstwowa z 
farby albo 

b) b)    jak w a) i 
jednowarstwowa z 
lakieru olejnego 
schnącego na 
powietrzu, rodzaju 
III 

elementy ślusarsko-
kowalskie pełne i 
aŜurowe (poręcze, 
kraty, ogrodzenie, 
bramy itp.) 

5 śeliwo i 
metale 
nieŜelazne 

  
bez podkładu 

dwuwarstwowa z 
farby 

budowa latarni  
ulicznych, słupki 
ogrodzeniowe itp. 
oraz elementy z 
metali nieŜelaznych 

  
 Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie 
mających uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.                   
W przypadku, gdy barwa i połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być 
ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcą.  
 

3.    Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

        Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do montaŜu 

elementów panelowych itp. 
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− środków transportu materiałów, 
− Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w terenach 

uzbrojonych w centrach miast), 
− ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt, 
− przewoźnych zbiorników do wody, 
− betoniarek  przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− koparek kołowych (np. 0,15m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25m3), 
− sprzętu spawalniczego itp. 

 

4.    Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów  

Siatkę metalową naleŜy przewozić w zasadzie krytymi środkami transportu, zabezpieczającymi 
ją przed uszkodzeniami mechanicznymi   i wpływami atmosferycznymi. PrzewoŜenie siatki odkrytymi 
środkami transportu jest dozwolone za zgodą InŜyniera. 
 Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych 
lub w kręgach. Liny naleŜy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin. 
 Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić moŜna dowolnymi środkami transportu. 
W przypadku załadowania na środek transportu więcej niŜ jednej partii rur naleŜy je zabezpieczyć 
przed pomieszaniem. 
 Kształtowniki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w wiązkach.                 
W przypadku ładowania na środek transportu więcej niŜ jednej partii wyrobów naleŜy je zabezpieczyć 
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów metalizowanych zalecana jest ostroŜność ze 
względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach. 
 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za pomocą taśmy stalowej 
lub folii termokurczliwej. 
 Druty i pręty spawalnicze naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
 Łańcuchy techniczne ogniwowe dostarcza się luzem bez opakowania. Dopuszcza się dostawę 
łańcuchów w paletach skrzynkowych. Łańcuchy naleŜy przewozić dowolnymi krytymi środkami 
transportu. 
 Szkło płaskie zbrojone powinno być przewoŜone w opakowaniach ustawionych w pozycji 
pionowej na dłuŜszym boku, środkami transportowymi w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem i opadami atmosferycznymi. Opakowania ze szkłem w czasie transportu naleŜy 
ustawiać czołami równolegle do kierunku ruchu. Ładowanie skrzyni i pojemników w kilku warstwach 
jest dopuszczalne pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przesuwaniem lub upadkiem. Dopuszcza 
się inny rodzaj transportu za zgodą InŜyniera. 
 Prefabrykaty betonowe i Ŝelbetowe powinny być przewoŜone środkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na środkach 
transportowych winno być symetryczne, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
 Cement naleŜy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08. 

 
 

 
 

5. Wykonanie  robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                                                   
 

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

5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
 W zaleŜności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera zakres robót 
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu. 
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 Przed wykonywaniem robót naleŜy wytyczyć lokalizację barier, płotków  i innych urządzeń 
liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zaleceń 
InŜyniera. 
 Do podstawowych czynności objętych niniejszą ST przy wykonywaniu ww. robót naleŜą: 
− wykonanie dołów pod słupki, 
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
− ustawienie słupków, 
− zamontowanie elementów w ramach z kształtowników, 
− przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych, 
− ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp. 

 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub  ST nie podaje  inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 
wymiary w planie co najmniej o 20cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od  0,8 do 1,2m. 

5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 
betonie ułoŜonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane 
do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, 
słupki betonowe mogą być obłoŜone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
 Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. 
 Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, moŜna 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w 
betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niŜsza od 10oC - po 14 dniach. 
 

5.5. Ustawienie słupków 

 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 
 Słupki końcowe, naroŜne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15o 
naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ 
biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45o. 
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 
metalowych. Słupki końcowe lub naroŜne powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do 
nich siatki (np. przez przymocowanie do nich pręta stalowego). 

5.6. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST ustali bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie 
słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera: 
− sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub 

uszkodzeń słupka, 
− rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab) ręcznych 
podnoszonych bezpośrednio (lub przy uŜyciu urządzeń pomocniczych) przez robotników, młotów 
mechanicznych z wciągarką ręczną lub napędem spalinowym, wibromłotów pogrąŜających słupki w 
gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe 
przy zachowaniu wymagań ustawienia słupków podanych w p. 5.5 z anulowaniem postanowień 
dotyczących wykonania dołów i fundamentów podanych w punktach 5.3 i 5.4. 

5.7. Rozpięcie siatki  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to naleŜy rozwiesić trzy linki (druty) 
usztywniające: u góry, na dole i w środku siatki  przymocowując je do słupków. Do słupków 
końcowych i naroŜnych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, 
zagięte do tyłu na około 10cm i okręcone na bieŜącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby 
nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki naroŜne, a w przypadku zerwania się zwalniały 
siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami, względnie złączami rzymskimi 
wmontowanymi co 3 do 8m lub innym sposobem zaakceptowanym przez InŜyniera. Nie naleŜy zbyt 
silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki naroŜne. 
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 Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych i naroŜnych za pomocą prętów 
płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Siatkę napina się               
w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 
do 70cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej naleŜy łączyć z linką zaginając na niej 
poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej 
oczek. 

5.8. Wykonanie siatki w  ramach 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to siatka powinna być umieszczona 
w ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5mm lub 50 x 50 x 6mm) lub innego kształtownika 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Zaleca się wykonanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania moŜliwie 
jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy moŜna wykonać przy naroŜnikach. Górne krawędzie ram 
powinny być zawsze poziome. 
 Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niŜ 8 do 10cm. 
 Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny  
z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera. W celu uniknięcia wydłuŜenia lub 
kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub                           
i płaskowników z otworami podłuŜnymi. 

5.9. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych z ram wypełnionych róŜnymi materiałami 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to ramy mogą być wykonane z 
kątowników o wymiarach 45 x 45 x 5mm, 50 x 50 x 6mm lub innego kształtownika zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 
 Wysokość i szerokość elementów w ramach z kątowników winna być zgodna z dokumentacją 
projektową lub ST. 
 Wypełnienie ram moŜe być wykonane z płaskowników, prętów stalowych, szkła zbrojonego, 
tworzyw sztucznych itp. 
 Pozostałe warunki montaŜu obowiązują  jak w punkcie 5.8. 

5.10. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy 

 Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST. 
 W przypadku braku szczegółowych wskazań, za  zgodą InŜyniera moŜna stosować poręcze 
zgodne z KB8-3.3(5) typ P1 z płaskownika 50x10mm (szczebliny, przeciągi) i 80x12mm (pochwyt, 
słupki); typ 2A z pochwytem z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur               
φ 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem                 
z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur φ 32x3 oraz typ 3B jak wyŜej lecz 
z przeciągami z kątownika 45x45x5mm. Długość segmentów: dla poręczy ze szczeblinami 1,0m dla 
pozostałych 2,0m. Wysokość poręczy wynosi 1,0m. Poręcze powinny odpowiadać wymaganiom. 
 Rozstaw dylatacji poręczy powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
 Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 50m pod warunkiem zgody 
InŜyniera. 

5.11. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

 Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-M-69011. 
 Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32MPa. Odchyłki wymiarów 
spoin nie powinny przekraczać ± 0,5mm dla grubości spoiny do 6mm i ± 1,0mm dla spoiny powyŜej 
6mm. 
 Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 
płaszczyznami nie powinien być większy niŜ 1mm. 
 Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niŜ podane w tablicy 19. InŜynier moŜe 
dopuścić wady większe niŜ podane w tablicy 19 jeśli uzna, Ŝe nie mają one zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne urządzeń zabezpieczających ruch pieszych. 
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Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-EN 970:1999 

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady  w mm 

Brak przetopu 
Podtopienie lica 
Porowatość 
Krater 
Wklęśnięcie lica 
Uszkodzenie mechaniczne 
RóŜnica wysokości sąsiednich wgłębień 
i wypukłości lica 

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

  
3,0 

 

5.12. Wykonanie ogrodzeń łańcuchowych 

 Ogrodzenia łańcuchowe winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. W 
przypadku braku szczegółowych wskazań za zgodą InŜyniera moŜna wykonywać ogrodzenia 
łańcuchowe z rur stalowych według PN-EN10210-1:2000,PN-EN 10210-2:2000, PN-EN 10224:2003, 
PN-H-74220 lub BN-73/0658-01 oraz z łańcuchów ogniwowych według PN-M-84541, PN-M-84543. 
 Połączenie łańcuchów ze słupkami naleŜy wykonać za pomocą przyspawanych uszek z 
prętów lub drutu, odgiętych koliście w stronę słupka. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie określają inaczej, wysokość słupków wynosi 1,10m, 
a rozstaw 1,50 lub 2,00m. Strzałka ugięcia łańcuchów wynosi 0,10m. 
 Jeśli linia barier łańcuchowych pokrywa się z urządzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w 
chodniku, naleŜy zrezygnować z posadowienia słupków na fundamencie betonowym wykonywanym 
„na mokro”, a starać się szukać innego rozwiązania (np. na płytach z blachy o grubościach od 5 do 10 
mm i zagłębionymi ok. 0,5m poniŜej poziomu chodnika). Rozwiązania te winny uzyskać akceptację  
InŜyniera. 

5.13. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

 Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni 
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie naleŜy malować pędzlem lub 
wałkiem w temperaturze poniŜej  +5oC, jak równieŜ malować metodą natryskową w temperaturze 
poniŜej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy. 
 NaleŜy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń: 
− z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, 

ewentualnie starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do 
podłoŜa; poprzez zmywanie, usuwanie przy uŜyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy 
chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub przy zastosowaniu 
innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PN-ISO 8501-1:1996, 

− przed malowaniem naleŜy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub 
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoŜe pod farbę, 

− do malowania moŜna stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do uŜytku zewnętrznego, 
dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako: 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe 

itp.) 
 oraz 

c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby, 
− farbę dłuŜej przechowywaną naleŜy przygotować do malowania przez usunięcie „koŜucha” 

(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie  
lŜejszych i cięŜszych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie 
(usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 
− malowanie moŜna przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą 

natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 
− z zasady malowanie naleŜy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 

nawierzchniową, przy czym kaŜdą następną warstwę moŜna nałoŜyć po całkowitym wyschnięciu 
farby poprzedniej. 

 Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97070:1979  
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 Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają ST lub InŜynier 
na wniosek Wykonawcy. 
 NaleŜy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z 
betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie 
się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka. 
 Zaleca się stosowanie farb moŜliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z 
niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego 
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera badania na zawartość szkodliwych 
składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika). 
 Wykonawca nie dopuści do skaŜenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz 
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, naleŜy 
usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
 

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". 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 
o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
ich wyniki InŜynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3. 
 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenia o jakości (atesty) naleŜą: 
− siatki ogrodzeniowe, 
− liny stalowe, 
− rury i kształtowniki, 
− łańcuchy stalowe ogniwowe, 
− drut spawalniczy, 
− pręty zbrojeniowe, 
− szkło płaskie zbrojone, 
− elementy betonowe i Ŝelbetowe. 
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały 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 i kontrola w czasie wykonywania robót  
 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 20. 

Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producentów 

Lp. Rodzaj 
badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 
badań z 
wybranych 
losowo 
elementów w 
kaŜdej 
dostarczonej 
partii wyrobów 
liczącej do 

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 2.3. 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami 
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1000 
elementów 

pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

  W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach  od 2.3 
do 2.11. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 
f) prawidłowość wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem  5.7 lub 5.8. 
 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20mm z kaŜdej 

strony) naleŜy dokładnie oczyścić z ŜuŜla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych 
zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o powiększeniu od 2 
do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515, 

d) złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 
 

 

 

7.    Obmiar robót 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.   

Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (balustrad U-11a) 
jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia 
zabezpieczającego ruch pieszych. 

 

8.    Odbiór  robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".       

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6, dały wyniki 
pozytywne. 
  
 

9.    Podstawa  płatno ści 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
  

9.2. Cena jednostek obmiarowych.  
 

  Cena 1m wykonania ogrodzeń ochronnych łańcuch obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji  
− dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej 

uŜycia, 
− zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność, 
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− doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji  
projektowej lub według zaleceń InŜyniera, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
Cena wykonania oznakowania: 

− wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
− wdroŜenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
− wykonanie dróg tymczasowych, 
− demontaŜ dróg tymczasowych, 
− rekultywacja dróg, doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

10.   Przepisy  zwi ązane 
 

10.1. Normy 

  1. PN-EN1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

  2. PN-H-97080-06:1984  
 

Ochrona przed korozją -- Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk  

  3. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 
  4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
  5. PN-EN 572-6:1999 Szkło płaskie zbrojone 
  6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
7. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
8. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów   i zapraw 
9. PN-EN10210-

1:2000,PN-EN 
10210-2:2000,      
PN-EN 10224:2003 

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 

11. PN-EN 1179:1998 Cynk 
12. PN-EN10113-1:1997 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
13. PN-EN 10083-

1+A1:1999  
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 
cieplnego -- Gatunki  

14. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia -- Gatunki 
15. PN-H-84023-

07:1989/Az1:1997 
Stal określonego zastosowania -- Stal na rury -- Gatunki 

16. PN-EN 10084:2002 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
17. PN-H93010:1991 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
18. PN-EN 10060:2004 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco -- Walcówka 

i pręty ogólnego zastosowania -- Wymiary 
19. PN-EN10056-2:1998, 

PN-EN 10056-1:2000 
 
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

20. PN-EN10056-2:1998, 
PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

21. PN-EN 10279:2002 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-

93406:1991/Az1:1996 
Stal. Teowniki walcowane na gorąco 

23. PN-H-93407:1991 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-ISO 8501-1:1996  

 
Ochrona przed korozją -- Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i Ŝeliwa do malowania  

25.  PN-H-97070:1979  
 

Ochrona przed korozją -- Malowanie konstrukcji stalowych -- Ogólne 
wytyczne  

26. PN-M-06515:1979 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział 

i wymagania 
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28. PN-EN12072:2002, 
PN-EN440:1999,  
PN-EN756:1999,  
PN-EN 1668:2000` 

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

29. PN-EN 970:1999  
 

Spawalnictwo -- Wadliwość złączy spawanych -- Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych  

30. PN-M-80026:1967 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
31. PN-EN 12385-1:2003 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
32. PN-M-80202:1969 Liny stalowe 1 x 7 
33. PN-M-82054-01:1984 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania 
34. PN-EN ISO 898-

1:2001 
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub        
i wkrętów 

35. PN-M-84541:1975 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich 
36. PN-M-84542:1975 Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania 
37. PN-M-84543:1975 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich 
38. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb                  

i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok 

39. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
40. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania         
i badania 

41. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
10.2. Inne dokumenty 
  
43. Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg 

i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976. 
44. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965. 
45. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. 

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988. 
46. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków              

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu               
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 
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1.    Wstęp                                                                                                                                                                                                                      
1.1.  Przedmiot ST. 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    
i odbioru robót związanych z tymczasową organizacją ruchu drogowego w związku                             
z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                 
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 23300-9. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

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

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych             
w  p. 1.1. i obejmują wszystkie czynności  umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego wg Dokumentacji Projektowej.  

 Zakres rzeczowy obejmuje: 

 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy. Wraz                  
z kosztem wykonania szczegółowego projektu i uzyskaniem jego zatwierdzenia, doprowadzenie 
dróg objazdowych i terenu przyległego do stanu pierwotnego. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".   

   

2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 
 
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów.  
 

Organizacja ruchu na czas budowy obejmuje: 

- oznakowanie poziome, 

- oznakowanie pionowe, 

- sygnał ostrzegawczy umieszczony na znakach drogowych zgonie z Dokumentacją 
Projektową, 

- „fala świetlna”, 

- płyty drogowe, 

- bariery betonowe. 

Elementy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą spełniać następujące 
warunki: 

 - wielkość znaków: duŜe, 

- słupki z rur stalowych ocynkowanych średnicy 70mm, malowane farbą poliwinylową, 
modyfikowaną w kolorze jasnoszarym, 

 - słupki pod znaki naleŜy wykonać w sposób zapobiegający przewróceniu, 
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- tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką, 
mocowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka, 

- znaki drogowe z folią odblaskową typu 2, posiadającą aprobatę IBDiM. 
  

 

3.    Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowej organizacji ruchu. 

Roboty będą wykonywane przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

 
4.    Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów. 

Wykonawca moŜe wykorzystać dowolne środki transportu, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 

 
 

5. Wykonanie  robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                         
 

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

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
Roboty.  
Tymczasowa organizacja ruchu jest organizacją przykładową stanowiącą schemat umieszczenia na 
drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca winien opracować 
własny, dostosowany do technologii i organizacji robót projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
Projekt jest wykonany dla podstawowego zakresu robót. Pozostałe projekty lub inne fazy wynikające 
z przyjętej technologii robót opracuje i uzgodni Wykonawca.    

 

5.2. Zakres wykonywania robót.  
 

Ustawienie i montaŜ elementów organizacji ruchu przewidzianych w  „ Projekcie Organizacji 
Ruchu na czas budowy” oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W razie robót poza pasem drogowym Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody na 
wejścia w teren. Dla przebudowywanej drogi opracowano powtarzalne schematy czasowej 
organizacji ruchu. Przebudowa prowadzona jest z wyłączeniem jednego pasa ruchu, a ruch 
będzie odbywał się po drugim pasie w związku z tym przewiduje się wahadłowe prowadzenie 
ruchu sterowane przez przenośną sygnalizację świetlną. 
Przy sterowaniu ruchem wahadłowym moŜna stosować sygnalizatory trójkomorowe o średnicy 
200 lub 300mm. 
Odcinki naleŜy dopasować do istniejących skrzyŜowań i zjazdów publicznych. 
Na czas remontu naleŜy przewidzieć moŜliwości włączenia się pojazdów do ruchu z odciętych 
posesji. 

   
 

 

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". 
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.  
 

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania. 

 
 

 

 

7.    Obmiar robót 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.   

  Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej tymczasowej 
organizacji ruchu zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
                                                                                                                  

8.    Odbiór  robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".       

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Przewiduje się odbiór ustawionej i sprawnie działającej tymczasowej organizacji ruchu, kontrolę 
jej sprawności w trakcie prowadzonych robót oraz odbiór końcowy demontaŜu elementów 
organizacji ruchu. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 

 

9.    Podstawa  płatno ści 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
  

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

  Płaci się za komplet (kpl.) całości tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z określeniem 
podanym w p.7. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

- opracowanie własnego, szczegółowego, dostosowanego do technologii i organizacji robót 
projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem, 

- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

- wyznaczenie usytuowania oznakowania, 

- ustawienie i montaŜ elementów tymczasowej organizacji ruchu, 

- demontaŜ elementów tymczasowej organizacji ruchu, 

- wykonanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej (montaŜ i demontaŜ), 

- oczyszczenie terenu Robót, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i utrzymanie. 
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10.   Przepisy  zwi ązane 
 

10.1. Normy 

Nie występują. 
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1.   Wstęp                                                                                                                          
1.1.  Przedmiot ST. 

                Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania        
i odbioru robót związanych z wbudowaniem krawęŜnika betonowego w związku z przebudową 
drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości 
Czastary. Kod CPV 45 233222-1. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
  Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu wykonania krawęŜników 
betonowych 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu  
C12/15 z zaspoinowaniem. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych 
od jezdni.  

1.4.2. Ława - betonowa warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca obciąŜenie 
krawęŜnika na grunt.  

1.4.3. Opór - beton na zewnętrznej stronie krawęŜnika.  

1.4.4. Podsypka - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułoŜona bezpośrednio          
na ławie.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                                                     

2.    Materiały 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

2.2.  Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawęŜnika, według zasad niniejszej ST są : 

2.2.1. KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30cm typ uliczny, gatunek I, wykonany zgodnie z PN-EN 

1340:2004/AC:2007. 

- krawęŜnik betonowy z betonu klasy min. C25/30, 
- nasiąkliwość nie większa niŜ 4%, 
- stopień wodoprzepuszczalności co najmniej W8, 
- stopień mrozoodporności co najmniej F150, 
- nośność minimum 31,6 kN       
 

Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć 
i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi – do 2mm, 
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne – 

niedopuszczalne, 
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− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających pozostałe powierzchnie: 

− ich liczba            - do 2, 
− max długość      - 20mm, 
− max głębokość  - 6mm. 

 

2.2.2.  Materiały na ławę krawęŜnika z oporem.  

 KrawęŜniki powinny być posadowione na ławie z oporem wykonanej z betonu klasy 
C12/15 według PN-EN 1340:2004. Do wykonywania betonu naleŜy uŜyć:  
 

− cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-EN 197-1:2002 lub portlandzkiego z dodatkami wg 
normy, lub hutniczego wg normy,  

− kruszywa spełniającego wymagania normy PN-EN 12620+A1:2008; uziarnienie kruszywa 
wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta 
wykazywała maksymalną zagęszczalność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i 
wody,  

− wody wg PN-EN 1008:2004, 
− moŜna uŜyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posia-

dających aprobatę techniczną IBDiM.  

2.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi.  

 NaleŜy stosować mieszankę cementowo-piaskową:  

− 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-EN 197-1:2002 i z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania normy,  

− 1:3 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 i z pia-
sku wg normy.  

      

 Cement portlandzki klasy nie mniejszej niŜ „32.5" odpowiadający wymaganiom                         
PN-EN 197-1:2002. 

 Woda, naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004.  

 Piasek, naleŜy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom normy  
„Kruszywo do betonów”. 
 

 KaŜdy typ materiału (krawęŜników, betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) 
powinien posiadać dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Badania, pomiary elementów i warunki składowania, powinny być zgodne z wymaganiami normy.  

2.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

 KrawęŜniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 
podłoŜu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach 
transportowych.  

 Cement moŜna przechowywać nie dłuŜej niŜ 3 miesiące. Przechowywanie i transport 
cementu wg normy.  

 Kruszywa naleŜy magazynować w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu 
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych            
rodzajów i frakcji.  

3.    Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Roboty będą wykonywane ręcznie przy zastosowaniu: 

 - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,  
 - ubijaków mechanicznych. 
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4.    Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je 
ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania ich podczas transportu. Środki transportu powinny być zaakceptowane 
przez InŜyniera.  
          Transport cementu powinien się odbywać zgodnie z normą. Cement luzem przewozić z 
zastosowaniem cementowozów, cement workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu. Cement nie moŜe ulec zanieczyszczeniu i zawilgoceniu. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                 
i zawilgoceniem. 

            Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. Wykonanie  robót 

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                             
   Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.                          

5.2.  Roboty przygotowawcze. 

Następujące roboty związane z przebudową i wbudowaniem nowych krawęŜników ujęto                 
w następujących Specyfikacjach: 
 

- wytyczenie liniowe i wysokościowe krawęŜników: D.01.01. Geodezyjna obsługa budowy”, 
- rozbiórka istniejących krawęŜników wraz z ławami: D.01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg             
z wywozem”, 
- wykonanie rowków pod krawęŜniki D.02.01.01 „Wykonanie wykopów”. 

5.3.   Zakres robót do wykonania. 

5.3.1.  Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2. 

5.3.2.  Wykonanie koryta pod ławę 

Koryto pod ławę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 

5.3.3.  Ława betonowa 

Ławę betonową z oporem naleŜy wykonać w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie naleŜy 
wykonywać zgodnie z normą z betonu C12/15, przy czym naleŜy stosować minimum, co 50m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ława betonowa nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrz spadła poniŜej 2oC 
oraz wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłoŜeniu 
mieszanki naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie 
dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu, beton 
naleŜy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację naleŜy rozpocząć przed upływem 
90min. Poprzez kilka krotne zwilŜanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni               
w czasie suchej pogody. 

5.3.4. Ustawienie krawęŜników 

Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 5cm po zagęszczeniu. 
Przy układaniu krawęŜników na łukach naleŜy stosować krawęŜniki o długości 50cm. 
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Światło KrawęŜnika od strony jezdni powinno wynosić 12cm, a przy przejściach dla pieszych 2cm. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją Projektową. 
KrawęŜniki naleŜy układać w pionie zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowej. 
Na zakończeniach zjazdów krawęŜniki 20x30cm naleŜy układać „na płask” zgodnie                                
z Dokumentacją Projektową. 

5.3.5. Wypełnianie spoin 

Spoiny naleŜy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą 
naleŜy oczyścić i zmyć wodą. 
Szczeliny dylatacyjne naleŜy zalewać masą zalewową po ich uprzednim starannym oczyszczeniu 
na pełną głębokość i osuszeniu. 

 

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". 
 

     Ustawienie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i oględziny. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów    
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 

NaleŜy sprawdzić: 

a) krawęŜniki betonowe: 

- kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 

- Aprobaty Techniczne, 
- w wątpliwych przypadkach naleŜy przedstawić komplet badań laboratoryjnych   

przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiałów. 

b) materiały do posadowienia krawęŜników, podsypek i wypełnienia spoin: 

- wytrzymałość na ściskanie betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003– średnio co drugą 
partię betonu rozumianą jako ilość betonu zuŜytą w ciągu jednej działki dziennej i w 
przypadkach wątpliwych, 

- konsystencję betonu – przy kaŜdym załadunku, 

- właściwości cementu klasy 32,5N – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 
producenta z wymaganiami odpowiednich norm, 

- masę zalewową – zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta                            
z wymaganiami, 

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1:2000), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-EN 
932-1:1999), zawartość pyłów mineralnych , zawartość zanieczyszczeń organicznych (PN-EN 
1744-1:2010) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niŜ 1500Mg i 
kaŜdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 

- wytrzymałość podsypki cementowo – piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7                    
i 3 dla R28) – 1 raz w czasie budowy i przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić 
min. R7>10MPa, R28>14MPa. 

6.3.  Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1.  Kontrola wykonania ławy 

NaleŜy sprawdzić, co 20mb: 

a) zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacją Projektową; dopuszczalne 
odchyłki niwelety ławy ± 1cm na kaŜde 100mb, 
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b) odchylenie linii od projektowanego kierunku – nie moŜe przekraczać ± 1cm na kaŜde 100mb, 

c) wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości                  - ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości  - ± 20% szerokości projektowanej, 

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3m – nierówności nie mogą przekraczać 0,5cm kaŜde 
100mb. 

6.3.2.  Kontrola ułoŜenia krawęŜników 

NaleŜy sprawdzić, co 20mb: 

a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawęŜników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne 
odchyłki niwelety ± 1cm na kaŜde 100mb, 

b) usytuowanie w planie – odchyłki nie mogą przekraczać ± 1cm na kaŜde 100mb, 

c) równość górnej powierzchni krawęŜników mierzona łatą 3m – nierówności nie mogą przekraczać 
0,5cm na kaŜde 100mb. 

6.3.3. Kontrola wypełnienia spoin 

Zaprawę do wypełnienia spoin naleŜy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót                           
i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niŜ 30MPa. 
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin naleŜy skontrolować na kaŜdych 10 metrach ustawionego 
krawęŜnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5mm. 

 

7.    Obmiar robót 

7.1.    Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.  
                   
 Jednostką obmiaru jest 1m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego 15x30cm na ławie                    
z oporem z betonu C12/15 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.                                                                                                                   

 

8.    Odbiór  robót 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót. 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".       

8.2. Odbioru naleŜy dokonać sprawdzając przytoczone w p.6 kryteria oceny. Czynność odbioru winna 
być udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w ST 
DM.00.00.00.  

Odbiorowi podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem, 
- ustawienie krawęŜników, 
- spoinowanie krawęŜników. 

9.    Podstawa  płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

-     roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
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- zakup i dostarczenie na budowę: krawęŜnika, betonu na ławę, wody, desek, zaprawy 
cementowej, podsypki cementowo-piaskowej i innych materiałów potrzebnych do 
wykonania robót, 

- oznakowanie robót, 
- wykonanie koryta gruntowego pod krawęŜnik betonowy na podsypce cementowo-

piaskowej, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, 
- pielęgnacja ławy przez polewanie wodą, 
- rozebranie deskowania, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ustawienie krawęŜników 15x30cm, 
- wypełnienie styków zaprawą cementową, 
- uporządkowanie terenu robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń. 

10.   Przepisy  zwi ązane 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy małej architektury ulic i ogrodów. 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 KrawęŜniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 



 

 

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA    

                                          D.08.02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI   

BETONOWEJ 
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1.   Wstęp                                                                                                                                                                                                                                       
1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodników z betonowej kostki 

wibroprasowanej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – 

Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000-9. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

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

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu wykonania: 

- chodników z betonowej kostki brukowej (koloru szarego) gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                

2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
             Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

2.2.   Stosowane materiały. 

 Kostka brukowa, gatunek 1. kolor szary, gr. 8cm – kostka musi posiadać atest producenta 
oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

2.2.1 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

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

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

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

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niŜ 5 

3 

Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111,mm, nie więcej niŜ 
4 

Kostki betonowe powinny odpowiadać PN-EN 206-1:2003, PN-EN 13198:2005 oraz posiadać 
Aprobatę Techniczną. 



 D.08.02.02                                                                                                               SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
                                                                                 

  271                                                                                                                                     Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                            

2.2. 2  Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

Wygląd zewnętrzny: 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne są 
niedopuszczalne, kostki muszą być bez uszkodzeń. 

- struktura 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 2mm dla kostek o grubości ≤ 80mm, 
 

Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynoszą: 

- na długości ± 3mm, 
- na szerokości ± 3mm, 
- na grubości ± 3mm. 

3.    Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej. 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4.    Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Betonowa kostka brukowa - transport i składowanie na miejsce wbudowania zgodnie z BN-
80/67775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                   
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania". 

 Piasek - moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera. Podczas transportu i składowania naleŜy zabezpieczyć róŜne asortymenty piasku przed 
mieszaniem się ich. 

 Cement - transportowany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewoŜenia tego 
typu materiałów. UŜyte środki transportu muszą uzyskać akceptację InŜyniera. 

5. Wykonanie  robót 

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                             

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

5.2.    Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST. 

Miejsca pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania powyŜszych robót muszą 
uzyskać akceptację InŜyniera. 
Transport pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 

 

5.2.2.  Wyznaczenie geodezyjne. 

Wykonawca dla własnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokościowe, niezbędne do wykonania robót. 
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5.2.3.  Oznakowanie prowadzonych robót. 

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka ulicy, na którym prowadzone są roboty objęte 
niniejszą ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinek drogi, na którym prowadzone są 
roboty naleŜy oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym" - stanowiącą zał. nr l do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz 
Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 

 

5.2.4. Koryto pod chodnik i opaskę 

Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 w 
uprzednio wykonanym korycie. 

 

 

5.2.5 Podsypka 

 Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-
06716:1991/Az1:2001. 

Grubość podsypki cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 
od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.2.6. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

        Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest 
ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
        Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 
2 do 3mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
          Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni chodnika. 
         Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe               
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka                       
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
         Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddany do uŜytkowania. 

6.     Kontrola jako ści  robót 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2.  Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 
  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów 
zgodnie z niniejszą ST. 
Do kaŜdej partii kostki betonowej sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być 
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument poświadczający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań przy odbiorze partii kostki betonowej na budowie. 
 Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór 
próbek do badania cech zewnętrznych z partii nie większych niŜ 2500m2 kostki betonowej 
powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli. 
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L.p. Liczba w partii liczebność próbki liczba kwalifikująca liczba dyskwalifikująca 

1. 281 – 500 20 3 4 

2. 501 – 1200 32 5 6 

3. 1201 – 3200 50 7 8 

4. 3201 – 10000 80 10 11 
 

Do badań naleŜy pobrać próbkę losowo wg PN-83/N-03010.  
 

6.3. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych                        
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.4. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
ST: 
-    pomierzenie szerokości spoin, 
-    sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-    sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-    sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.5.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 
do 300m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

6.5.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3cm. 

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na kaŜde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7.    Obmiar robót 

7.1.   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”.  
      
 Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodników z brukowej 
kostki betonowej koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 8cm z wykonaniem 
niezbędnych robót pomocniczych opisanych w pkt.1.3. 

 
 

 

  

8.    Odbiór  robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

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

 
 
 

9.    Podstawa  płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  

9.2.  Szczegółowe warunki płatności. 

Podstawą płatności jest ilość m2 ułoŜonej nawierzchni.  

Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dowóz wszystkich potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania, 
-    wykonanie regulacji wysokościowej i sytuacyjnej naziemnych elementów istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 
- wykonanie zabezpieczenia (ochrona przed uszkodzeniem) w/w elementów do czasu wykonania 

nawierzchni, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, 
- ułoŜenie kostki brukowej gr. 8cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin, 
-    przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej.  

10.  Przepisy  zwi ązane  

10.1. Normy 

PN-EN 13755:2008  Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy 
ciśnieniu atmosferycznym (oryg.).  

PN-EN 12371:2002 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-EN 1926:2007 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych Wymagania i metody badań.  
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
PN-EN 1343:2003 KrawęŜniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych Wymagania i metody badań. 
PN-B-11213:1997  Materiały kamienne – Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 KrawęŜniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy małej architektury ulic i ogrodów. 
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1.   Wstęp                                                                                                                           
1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – 

Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 23300-9. 

1.2.  Zakres stosowania ST.  

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

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu prowadzenia robót przy 
ustawianiu:  

- obrzeŜy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm                     
jako obramowań chodnika. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.4.1. ObrzeŜa betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                                                                              

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność                    
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2.    Materiały 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00.  „Wymagania 
ogólne”. 
 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

-      obrzeŜa odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007, gatunek 1 - G1, 
-      Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
-      cement wg PN-EN 197-1:2002/A3:2007, 
-      piasek do zapraw wg PN-EN 12620+A1:2008. 

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1 a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa l b h r 

On 
75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

2.3.2. 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 

  
2.3.3. 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. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

  liczba, max 2 2 

  długość, mm, max 20 40 

  głębokość, mm, max 6 10 
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2.3.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm 
większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

2.3.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-EN 206-1:2003, klasy C25/30. 

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 

 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008,a piasek 
- wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym      
w ST D.08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2. 

3.    Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.1.1  Roboty związane z wbudowaniem obrzeŜy betonowych wykonane będą ręcznie. 

3.1.2  Betoniarka – wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 

4.    Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

4.1.1. ObrzeŜa betonowe – transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą arkusz 1 
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”. 

4.1.2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową pod obrzeŜa betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany moŜe być dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. 

4.1.3. Cement transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewoŜenia tego typu 
materiałów. 

5. Wykonanie  robót 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                            
   Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.                     

5.2.  Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1.Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej ST. Miejsca 
pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Transport materiałów na 
miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 

5.2.2. Wyznaczenie odcinków osadzenia obrzeŜy betonowych. 

Wykonawca dla własnych potrzeb moŜe wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty 
sytuacyjno-wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. 

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeŜa betonowe na podsypce cementowo-
piaskowej. 
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PowyŜsze roboty będą wykonane ręcznie. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ±1cm. Dopuszczalne 
odchylenie od projektowanej niwelety obrzeŜa nie powinno przekraczać 0,5%. 

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeŜa betonowego. 

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeŜa wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki 
polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy grubości minimum 3cm. 

5.2.5. Wypełnienie spoin między obrzeŜami zaprawą cementowo-piaskową. 

Spoiny w obrzeŜach winny być wypełnione zaprawą i wygładzone. Wielkość spoin nie powinna 
przekraczać 0,8cm.  
Wypełnianie spoin zaprawą cementową powinno być wykonywane na bieŜąco w miarę postępu 
robót.  
Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niŜ 20 MPa.  
 

5.2.6. Obsypanie gruntem tylnej ściany obrzeŜy. 

Tylna ściana obrzeŜy powinna być obsypana gruntem, który naleŜy zagęścić do wskaźnika 
IS>0,97.  
 

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". 

6.2.   Kontrola jakości materiałów. 
   

6.3. 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 1mm, zgodnie z ustaleniami normy. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1mm 
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 1mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
     ObrzeŜa betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom normy 
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe”. 
 

Wykonawca dostarczy świadectwo jakości wbudowywanych obrzeŜy. 
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
 

Dopuszczalne wady: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi – do 2mm, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne – niedopuszczalne, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- ich liczba   - do 2, 
- max długość      - 20mm, 
- max głębokość  - 6mm. 
 

Nasiąkliwość betonu uŜytego do wykonania obrzeŜy ±4%. 
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6.4. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 

a)   koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
b)   podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie          
z wymaganiami pkt. 5, 
c)   ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5 przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
 

-    linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa, 
-    niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa, 
-    wypełnienia spoin, sprawdzane co 10metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 

7.    Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”   
   Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego obrzeŜa betonowego 8x30cm                        
na podsypce c-p 1:4 gr. 5cm na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

8.    Odbiór  robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

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

9.    Podstawa  płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 

Płatność za metr ustawionego obrzeŜa zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, 
oceną jakości uŜytych materiałów oraz jakością wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej ST, 
- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeŜa, 
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeŜe chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm pod obrzeŜa, 
- ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30cm jako obramowania, 
- wypełnienie spoin między obrzeŜami, 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeŜach, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
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10.   Przepisy  zwi ązane 

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy małej architektury ulic i ogrodów. 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 KrawęŜniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
 



 

 

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA    

D.08.04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM 

 
 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                                               D.08.04.01                                                                                                                              
 

   Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E w Czastarach                                                                                                                                      284                                                           

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania              

i odbioru  robót  związanych z  wykonaniem  nawierzchni  wjazdów  i  wyjazdów z  bram w związku  

z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice                  
w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233222-1. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

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

 1.3. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych 

w p.1.1. i obejmują wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram w zakresie zgodnym z Dokumentacją 

Projektową. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

- wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolor czerwony)              

na podsypce c-p 1:3 gr. 5cm,  

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z pielęgnacją po zagęszczeniu             

gr. 20cm. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów 

wjeŜdŜających lub wyjeŜdŜających z bram. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                

2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2.  Rodzaje materiałów. 

Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są: 

- tłuczeń do wykonania podbudowy, 

- kostka betonowa (kolor czerwony) do wykonania nawierzchni wjazdu gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm, 

- woda. 

2.3.  Wymagania dla tłucznia. 

Tłuczeń uŜywany do wykonania podbudowy wjazdu powinien spełniać wymagania 

szczegółowe podane w normie.  
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2.4.  Kostka betonowa. 

 Kostka brukowa, gatunek 1, kolor czerwony, gr. 8cm – kostka musi posiadać atest producenta oraz 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

2.4.1 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

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

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

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

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niŜ 5 

3 

Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niŜ 
4 

 

Kostki betonowe powinny odpowiadać PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 13198:2005 oraz 
posiadać Aprobatę Techniczną. 

 

 

2.4.2.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

2.4.2. Wygląd zewnętrzny: 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne                                     

są niedopuszczalne, kostki muszą być bez uszkodzeń. 

- struktura 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 2mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 

- tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynoszą: 

- na długości ± 3mm, 

- na szerokości ± 3mm, 

- na grubości ± 3mm. 

2.5. Piasek, Ŝwir, mieszanka 

         Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy. 
Inny materiał moŜna stosować pod warunkiem akceptacji InŜyniera. 

2.6. Cement 

Cement uŜyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
niŜszej niŜ 32,5 według wymagań PN-EN 197-1:2002. 

2.7. Woda 

        Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
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3.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

Roboty związane z układaniem nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram moŜna wykonać 

ręcznie przy uŜyciu narzędzi brukarskich i drobnego sprzętu tj. wibratorów płytowych, ubijaków 

ręcznych i mechanicznych, pił spalinowych lub elektrycznych z tarczą diamentową.   
 

 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 

4.2.  Transport materiałów. 

 Betonowa kostka brukowa - transport i składowanie na miejsce wbudowania zgodnie              

z BN-80/67775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów            

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania". 

 Piasek, tłuczeń - moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez InŜyniera. Podczas transportu i składowania naleŜy zabezpieczyć róŜne asortymenty piasku 

przed mieszaniem się ich. 

 Cement - transportowany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewoŜenia 

tego typu materiałów. UŜyte środki transportu muszą uzyskać akceptację InŜyniera. 
 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót. 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne. 
 

5.2.    Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST. 
 

Miejsca pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania powyŜszych robót muszą 

uzyskać akceptację InŜyniera. 

Transport pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 
 

5.2.2.  Wyznaczenie geodezyjne. 

Wykonawca dla własnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-

wysokościowe, niezbędne do wykonania robót. 

 

5.2.3.  Oznakowanie prowadzonych robót. 

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka ulicy, na którym prowadzone są roboty objęte 

niniejszą ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinek drogi, na którym prowadzone są roboty 

naleŜy oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" - 
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stanowiącą zał. nr l do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990r. 
 

5.2.4. Wykonanie koryta. 

 Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z wymaganiami 

określonymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 

 Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być wykonany zgodnie z normą. 

5.2.5.  Podbudowa. 

Przewiduje się: 

- podbudowę z tłucznia z rozbiórki mechanicznie o grubości 20cm - podbudowa z 

kruszywa łamanego, wg ST D.04.04.02. 

5.2.6.  Układanie kostki betonowej. 

Nawierzchnie naleŜy ułoŜyć na przygotowanym wcześniej i oczyszczonym podłoŜu.  

Nawierzchnię naleŜy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ +5°C. ŚwieŜo 

wykonaną nawierzchnie naleŜy chronić zgodnie z PN-63/B-0625. 

Kostka powinna być po ułoŜeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na 

całą szerokość. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 5mm. 

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.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2.  Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów 

zgodnie z niniejszą ST. 

Do kaŜdej partii kostki betonowej sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być 

świadectwo dopuszczenia lub inny dokument poświadczający jej jakość na podstawie 

przeprowadzonych badań przy odbiorze partii kostki betonowej na budowie. 

  Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór 

próbek do badania cech zewnętrznych z partii nie większych niŜ 2500m2 kostki betonowej powinien 

być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli. 
 

L.p. Liczba w partii liczebność próbki liczba kwalifikująca liczba dyskwalifikująca 

1. 281 – 500 20 3 4 

2. 501 – 1200 32 5 6 

3. 1201 – 3200 50 7 8 

4. 3201 – 10000 80 10 11 
 

Do badań naleŜy pobrać próbkę losowo wg normy.  

NaleŜy sprawdzić: 

-  nierówności podłuŜne nie powinny przekraczać 1,0cm, 
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-  spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5% pomiar w 

punktach charakterystycznych niwelety, 

-  rzędne nawierzchni – róŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie 

powinna przekraczać +1cm i -2cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 

-   ukształtowanie osi – przesunięcie osi w planie nie moŜe przekraczać ±2cm, pomiar w punktach 

charakterystycznych niwelety, 

-  szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ±2cm, 

-  prawidłowość ułoŜenia kostki: 

-  pomiar szerokości spoin, oraz powiązania spoin, 

-  sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 

-  osadzenie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu 

ubijaka o cięŜarze 25kg z wysokości 15cm na poszczególne kostki. 

 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać naleŜy w następujący sposób:  

 Na kaŜde 200m2 nawierzchni z kostki betonowej naleŜy wyjąć 4 kostki w dowolnym 

miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić wizualnie układ kostek nawierzchni, tolerancja 

w grubości ±10%. 

7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”.  

 

Jak w ST 04.04.02. 
 

 

Jak w ST 05.03.05. 

                                                                                                                  
 

8.  Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

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

 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
9.2.  Szczegółowe warunki płatności. 

Podstawą płatności jest ilość m2 ułoŜonej nawierzchni.  

Cena jednostkowa 1m2 obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- zakup i dowóz wszystkich potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20cm,  

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:3 gr. 5cm, 

- ułoŜenie kostki brukowej gr. 8cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin, 
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- regulacja uzbrojenia naziemnego urządzeń podziemnych, 

-    przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

 
 

10.  Przepisy zwi ązane 
 

10.1  Normy 

PN-EN 13755:2008  Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy 
ciśnieniu atmosferycznym (oryg.).  

PN-EN 12371:2002 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-EN 1926:2007 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych Wymagania i metody badań.  
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
PN-EN 1343:2003 KrawęŜniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 

Wymagania i metody badań. 
PN-B-11213:1997  Materiały kamienne – Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 KrawęŜniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy małej architektury ulic i ogrodów. 
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1.   Wstęp                                                                                                                                                                                                                            
1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 
w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – 
Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000-9. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu wykonania: 

- ścieku ulicznego jednoskrzydłowego z klinkieru drogowego na podsypce c-p, 

- ławy betonowej z betonu C12/15. 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji 
deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód opadowych 
z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, 
placów itp. 

1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem słuŜący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do 
odbiorników sztucznych lub naturalnych. 

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

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                

2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
             Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 

2.2.  Beton na ławę 

 Beton na ławę pod ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy C 12/15. 

2.4.  Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 

   Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom                
PN-EN 197-1. 
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 Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 
32,5. 

  Przechowywanie cementu powinno być zgodne z normą. 

2.6. Woda 

 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.7. Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12620+A1:2008. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12620+A1:2008. 
 

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków powinny odpowiadać 
wymaganiom normy. 
 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, uŜytych do wykonania ścieków, 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe                  
o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich             
- Karty 2.5, 2.9, 2.13. 
  Do wykonania prefabrykatów i elementów wylewanych na mokro naleŜy stosować beton wg 
PN-B-06250: 1988, klasy co najmniej C25/30. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 5%. 

 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 dla 
przyjętej klasy betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
zatartej. 

  Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
elementów nie powinna przekraczać 3mm. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
-      na długości   ± 10mm, 
-      na wysokości i szerokości ±   3mm. 

 

  Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłoŜu 
utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

 
2.9. Masa zalewowa 

  Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i 
odpowiadać wymaganiom PN-B-24005:1997. 

3.    Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
-      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
-      wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
 

4.    Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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 4.2. Transport materiałów 

  Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg normy, transport cementu wg normy. 
Elementy prefabrykowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, które 

zapewniają załadunek, przewóz i rozładunek bez uszkodzeń. 
  Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. Wykonanie  robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                            
   Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.                          

5.2. Roboty przygotowawcze 

   Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć oś ścieku zgodnie                             
z dokumentacją projektową.  

 
5.3. Wykop pod ławę 

  Wykop pod wspólną ławę dla ścieku naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-
06050:1999.  
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 

dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod 
ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

 
5.4. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami normy. 

5.4.1. Ława betonowa 

  Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować ławy z betonu klasy                  
C 20/25. 

5.5. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 

  Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5m, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. 
Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 

  Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny 
prefabrykatów układanych na ławie betonowej naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. 
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, 
powinny mieć co 50m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy betonowej. 

  JeŜeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg 
KPED - karta 01.03, to połączenie prefabrykatu z jezdnią naleŜy wypełnić bitumiczną masą 
zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop naleŜy wypełnić piaskiem lub Ŝwirem i starannie 
zagęścić. 

 

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". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
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 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować 
wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów naleŜy sprawdzać: 

-      wykop pod ławę, 
-      podsypkę, 
-      wykonanie ścieku, 
-      betonowe zakończenia ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

 NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne 
z pkt 5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 

a) linia ławy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o ± 2cm na kaŜde 
100m ławy, 

b)    niweleta górnej powierzchni ławy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± 
1cm na kaŜde 100m ławy, 

c)     wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 
100m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

-      wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
-      szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
- równości górnej powierzchni ławy 1cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a 

przyłoŜoną czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 

a)    niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ± 1cm na kaŜde 100m 
wykonanego ścieku, 

b)    równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 
100m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 0,8cm pomiędzy 
powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

c)   wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kaŜdych 10metrach 
wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d)    grubość podsypki, sprawdzana co 100m, która moŜe się róŜnić od grubości projektowanej 
o ± 1cm. 

7.    Obmiar robót 

7.1.   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”.   
 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego rodzaju ścieku z prefabrykowanych 
elementów  betonowych. 
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8.    Odbiór  robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".     
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      wykop pod ławę, 
-      wykonana ława, 
-      wykonana podsypka. 

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

 
 
 

9.    Podstawa  płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  

9.2.  Szczegółowe warunki płatności. 

 Cena wykonania 1m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
-      prace pomiarowe i przygotowawcze,  
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykonanie wykopu pod ławy, 
-      wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
-      wykonanie ławy (betonowej, Ŝwirowej), 
-      wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
-      ułoŜenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
-      zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
-      zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu, 
-     umocnienie skarpy ścieku darniną, 
-     umocnienie dna ścieku narzutem kamiennym, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

10.  Przepisy  zwi ązane  

10.1. Normy 

PN-EN 13755:2008  Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy 
ciśnieniu atmosferycznym (oryg.).  
PN-EN 12371:2002 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-EN 1926:2007 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych Wymagania i metody badań.  
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
PN-EN 1343:2003 KrawęŜniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 
Wymagania i metody badań. 
PN-B-11213:1997  Materiały kamienne – Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i 
drogowe. 
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PN-EN 1340:2004/AC:2007 KrawęŜniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy małej architektury ulic i ogrodów. 
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech geometrycznych. 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987. 

13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścieŜek rowerowych, w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4715E 
Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice w miejscowości Czastary. Kod CPV 45 233000-9. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu wykonania: 

 - wykonanie nawierzchni na ścieŜce rowerowej z kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm na 

podsypce c-p 1:3 gr. 5cm, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ŚcieŜka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nią, przystosowany                    
i przeznaczony wyłącznie dla ruchu rowerowego. Ze względu na lokalizację rozróŜnia się 
samodzielne ścieŜki rowerowe i ścieŜki rowerowe towarzyszące jezdni. 

1.4.2. Samodzielna ścieŜka rowerowa - ścieŜka przeznaczona wyłącznie dla ruchu rowerowego, 
najczęściej dwukierunkowa, oddalona od jezdni dla ruchu kołowego o minimum 9,0m. 

1.4.3. ŚcieŜka rowerowa towarzysząca jezdni - ścieŜka przeznaczona wyłącznie dla ruchu 
rowerowego, jednokierunkowa po obu stronach jezdni lub dwukierunkowa, połoŜona na koronie 
drogi (ulicy) w odległości nie mniej niŜ 1,50m od krawędzi jezdni. 

1.4.4.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Kruszywo na warstwę odsączająca 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej na 
podłoŜu z gruntów wysadzinowych lub wątpliwych, to kruszywo uŜyte do wykonania tej warstwy 
powinno spełniać wymagania wg ST D.04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

2.2.2. Kruszywo naturalne do podbudowy 
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2.2.3. Materiały do wykonania nawierzchni 

            Do wykonania nawierzchni z asfaltu naleŜy uŜyć: 

- mieszanki asfaltowej w-wa ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 4cm wg ST D.05.03.05a, 

- w-wa wiąŜącej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50  gr. 4cm wg ST D.05.03.05b, 

- kostki brukowej wg ST D.08.02.02. 
 

2.2.4. Materiały do umocnienia skarp 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie oznakowania ścieŜek 
rowerowych, to materiały uŜyte do oznakowania poziomego powinny odpowiadać wymaganiom 
wg ST D.07.01.01 „Oznakowanie poziome”, a do oznakowania pionowego wg ST D.07.02.01 
„Oznakowanie pionowe”. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przy wykonywaniu ścieŜek rowerowych naleŜy stosować ten rodzaj sprzętu, który został 

podany w odpowiednich ST. 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów stosowanych do wykonania ścieŜek rowerowych, wymienionych                  

w punkcie 2 niniejszej ST,  powinien odpowiadać wymaganiom podanym  w odpowiednich ST. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  

Do podstawowych robót objętych niniejszą ST przy budowie ścieŜek rowerowych naleŜą: 
      przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta: 
-     wykonanie warstwy odsączającej, jeŜeli w podłoŜu występują grunty wysadzinowe lub 

wątpliwe, 
-     wykonanie podbudowy, 
-     wykonanie nawierzchni, 
-     ewentualne wykonanie robót wykończeniowych, np. umocnienie skarp, jeŜeli ścieŜka 
rowerowa połoŜona jest na nasypie lub w wykopie, 
-     wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do właściwych robót naleŜy: 
-      wytyczyć w terenie trasę ścieŜki rowerowej, 
-      oczyścić teren z drzew i krzewów, 
-      wykonać zdjęcie humusu o grubości warstwy określonej w dokumentacji projektowej, ST lub       
we wskazaniach InŜyniera. 
 Roboty przygotowawcze naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 
D.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
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5.3. Przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta 

           Koryto, profilowanie i zagęszczanie podłoŜa w korycie, naleŜy wykonywać zgodnie                        
z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa”. 

 
 5.4. Warstwa odsączająca 

  Warstwę odsączającą naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami ST D.04.02.01 „Warstwy 
odsączające i odcinające”. 

 
5.5. Wykonanie podbudowy 

 Rodzaj podbudowy do wykonania ścieŜek rowerowych powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 

  JeŜeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziana jest podbudowa z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, to warunki jej wykonania powinny odpowiadać ST 
D.04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”. 

 
5.6. Wykonanie nawierzchni 

 Nawierzchnie z asfaltu lanego naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 
D.05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”. 

  Wykonanie nawierzchni powierzchniowo podwójnie utrwalonej powinno być zgodne z ST 
D.05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana”, a nawierzchni pojedynczo 
utrwalanej wg ST D.05.03.09 „Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”. 

 
5.7. Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp) 

 Umocnienie skarp nasypów i wykopów naleŜy wykonywać wg ST D.06.01.01 „Umocnienie 
skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie” 

 
                              5.8. Oznakowanie 

 Oznakowanie poziome naleŜy wykonać wg ST D.07.01.01 „Oznakowanie poziome”. 
 Oznakowanie pionowe naleŜy wykonać wg ST D.07.02.01 „Oznakowanie pionowe”. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 

 Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a)    dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów, 
b)    wymaganiami podanymi w ST D.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

 
6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoŜa 

 Rodzaj gruntu podłoŜa naleŜy określić na podstawie badań laboratoryjnych. 
  Kontrola jakości przygotowania podłoŜa polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej oraz w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem                       
i zagęszczeniem podłoŜa”. 

 

6.3. Sprawdzenie wykonania warstwy odsączającej 

 Kontrola jakości wykonanej warstwy odsączającej polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)    dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów, 
b)    wymaganiami podanymi w ST D.04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

 
6.4. Sprawdzenie wykonania podbudowy 

Kontrola jakości wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)     dokumentacją projektową w zakresie: rodzaju, grubości i spadków poprzecznych - na 
podstawie oględzin i pomiarów, 
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b)    wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST - dla zastosowanej w dokumentacji 
projektowej podbudowie, np. wg ST D.04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”. 

 
6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)     dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, 
rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych, 
b)    wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST: 
-      dla nawierzchni z asfaltu lanego wg ST D.05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”, 
-      dla nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalanej wg ST D.05.03.08 „Nawierzchnia 
podwójnie powierzchniowo utrwalana”, 
-      dla nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalanej wg ST D.05.03.09 „Nawierzchnia 
pojedynczo powierzchniowo utrwalana”. 

 
6.6. Sprawdzenie wykonania robót wykończeniowych 

 Kontrola jakości wykonania robót wykończeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodności      
z dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg 
odpowiednich ST D.06.00.00 „Roboty wykończeniowe”. 

 
6.7. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pionowego 

 Kontrola jakości wykonania oznakowania poziomego i pionowego polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz zgodności z ST D.07.01.01 „Oznakowanie poziome” 
oraz ST D.07.02.01 „Oznakowanie pionowe”. 

 
6.8. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

  Przeprowadzane pomiary nie powinny wykazać większych odchyleń w zakresie cech 
geometrycznych nawierzchni ścieŜek rowerowych niŜ to podano w tablicy 1. 

  
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni ścieŜek rowerowych 

Cechy geometryczne nawierzchni Dopuszczalne odchylenia 
Szerokość, cm ± 5 
Równość podłuŜna, mm 9 
Równość poprzeczna, mm 9 
Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 
Odchylenie osi w planie, cm ± 5 
Grubość warstwy odsączającej, cm +1  i  -2 
Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm ± 0,5 
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni liczone dla łącznej grubości 
warstw 

  
6.9. Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
  Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być 

doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z ST, a po przeprowadzeniu badań              
i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji InŜyniera. 

 
 

7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie                            
z dokumentacją projektową  i pomiarami w terenie. 
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8. Odbiór robót 
 Roboty objęte niniejszą ST podlegają: 

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po 
wykonaniu: prac pomiarowych, robót przygotowawczych, koryta i ewentualnie warstwy 
odsączającej oraz podbudowy, 
b)    odbiorowi końcowemu, 
c)     odbiorowi ostatecznemu. 

 

9. Podstawa płatno ści 
 Płatność za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem                 
i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−      dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiałów, 
−      wykonanie koryta i ewentualnie warstwy odsączającej, 
−      wykonani e podbudowy, 
−      wykonanie nawierzchni, 
−      wykonanie robót wykończeniowych, 
−      oznakowanie, 
−      przeprowadzenie badań laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 

 

10. Przepisy zwi ązane 
 

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywołanych w niniejszej ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

 Ponadto obowiązuje: 
1. 1.     Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, MTiGM,  

1990 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


