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WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót.

Zakres stosowania SST

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót .

Zakres Robót objętych SST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z innymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 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 
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

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

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

 -utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

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

 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

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

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

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



Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadz. 

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.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

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 Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty natychmiast po otrzymaniu tego polecenia.

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.

MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieodebraniem i niezapłaceniem.

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 Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy , zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

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

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
Robót oraz poleceniami Inspektora.



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 przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi, programu zapewnienia 
jakości oraz BIOZ.

Badania i pomiary

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

Ilości badań kontrolnych , które Wykonawca winien zrobić i przedłożyć Inspektorowi podane są w innych SST. W 
przypadku niejasności lub braku szczegółowych zapisów ilość badań do wykonanie wskaże Inspektor Nadzoru w 
czasie trwania robót.

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 Inspektor i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiaru Robót wskazuje Umowa. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Operat Kolaudacyjny zawierający dokumenty 
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWĄ PŁATNOŚCI są zapisy ujęte w Umowie. 



D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych. 
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami  
umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  odtworzenie  w  terenie  przebiegu  trasy  drogowej  oraz  położenia  obiektów  
inżynierskich.

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a)sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
b)uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c)wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d)wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e)zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający  
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki  
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30  
m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej  i  jej  punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie  
wymaganej dokładności pomiaru.

 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.



Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować INSPEKTORA o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów  
głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi  
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych  
w dokumentacji  projektowej,  to powinien powiadomić o tym Inżyniera.  Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie  
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników  
pomiarów przez Inżyniera.
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w  oznaczenia  
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń  
powinny być zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i  inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,  przy użyciu pali  
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót  
ziemnych. 

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane  geodezyjne  ,  przy  
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości  zależnej  od  
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  nie  może  być  
większe 5 cm . Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych  
niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po  
obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi  nasypów i  wykopów na powierzchni  terenu  
(określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową oraz  w miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.
Do wyznaczania krawędzi  nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki  lub wiechy.  Wiechy należy  
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość  
między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta  
co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych.  Profilowanie  przekrojów  
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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



D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ 

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy .

Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia  robót  związanych  z rozbiórką  elementów  
drogowych.

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt  
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
 spycharki,
 ładowarki,
 żurawie samochodowe,
 samochody ciężarowe,
 zrywarki,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne,
 frezarki nawierzchni,
 koparki.

WYKONANIE ROBÓT. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  
elementów  zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania  zbędnych  
uszkodzeń.  O ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce  
określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.



Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg,  ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach,  gdzie  
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W  
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonania  wykopów  drogowych  należy  wypełnić,  warstwami,  
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Kontrola jakości robót rozbiórkowych

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



D.02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót  
ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu  
robót .

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i  
obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
c) budowę nasypów drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

 MATERIAŁY (GRUNTY).

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

SPRZĘT. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania                           z  
następującego sprzętu do:
 odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,  ładowarki,  wiertarki  

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

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

TRANSPORT. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału),  jego  
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto  
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących  
dodatkowej zapłaty za transport.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi  korpusu  ziemnego,  w wykopie  lub nasypie,  od osi  projektowanej  nie  powinny  być większe niż  10 cm.  
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie  
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.



Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej  tangensem  kąta.  
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 10 cm .

Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej,  
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  
gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania  
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,  
Wykonawca  ma obowiązek usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

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

Rowy

Rowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od  
wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji  oraz  z  

dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

Sprawdzenie jakości wykonania robót

Szerokość korpusu ziemnego

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

Szerokość dna rowów

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

Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem  
kąta.

Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego nie mogą przekraczać 3 cm.

Równość skarp

Nierówności skarp nie mogą przekraczać 10 cm.

Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych,  
większych niż -3 cm lub +1 cm.



Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli  
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na  
właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane  
przez Wykonawcę na jego koszt.

Ogólne zasady obmiaru robót

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



D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  wykopów w  
gruntach nieskalistych.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu  
robót opisanych wyżej.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i  
obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał  występujący  w  podłożu  wykopu  jest  gruntem  rodzimym,  który  będzie  stanowił  podłoże  nawierzchni  powinien  
charakteryzować  się  grupą  nośności  G1.  Gdy  podłoże  nawierzchni  zaklasyfikowano  do  innej  grupy  nośności,  należy  podłoże  
doprowadzić do grupy nośności G1.

 WYKONANIE ROBÓT

Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń,  
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej  
obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien  wykonywać  wykopy w taki  sposób,  aby  grunty  o różnym stopniu  przydatności  do  budowy nasypów były  
odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na  
odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym  
zawilgoceniem.

Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim  jedynie  ruch  maszyn  
wykonujących  tę czynność  budowlaną.  Może odbywać  się  jedynie  sporadyczny ruch pojazdów,  które nie  spowodują  uszkodzeń  
powierzchni  korpusu.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych  powyżej  
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01

Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W  
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu .

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01



D-04.01.01
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA
WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  (SST) stanowi  część  Dokumentów Przetargowych  i  należy je 
stosować w zlecaniu i wykonywaniu Robót.

Zakres robót objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  przeznaczonego  do  ułożenia  konstrukcji 
nawierzchni. 

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
  równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny,

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

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

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

Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża 
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót.

Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na 
przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być 
zaakceptowany przez Inspektora.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają 

uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym  
do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inspektora  ,  
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej  
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

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

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Badania w czasie robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  ustala  Inspektor  nadzoru  na  budowie. 
Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

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

Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

Spadki poprzeczne

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

Rzędne wysokościowe

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

Ukształtowanie osi w planie

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

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
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D-04.02.01

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  
wykonaniem warstw odsączających i odcinających.

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  odsączających  i  
odcinających,  stanowiących  część  podbudowy  pomocniczej,  w  przypadku  gdy  podłoże  stanowi  grunt  wysadzinowy  lub  wątpliwy,  
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi              w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
 piaski,
 żwir i mieszanka,
 geowłókniny,
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:
 miał (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

D
15

d85
¿5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta  
nie jest układana na warstwie odcinającej.

b) zagęszczalności, określony zależnością:

U=
d 60
d 10

³5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek  stosowany  do  wykonywania  warstw  odsączających  i  odcinających  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-B-11113  [5]  lub  
równoważna dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3]  
lub równoważna , dla klasy I i II.



Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4] lub równoważna .

2.4. Wymagania dla geowłókniny

Geowłókniny  przewidziane  do  użycia  jako  warstwy  odcinające  i  odsączające  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną   wydaną  przez  
uprawnioną jednostkę.

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na  
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i  
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Składowanie geowłóknin

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach  
czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odcinającej  lub  odsączającej  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  
następującego sprzętu:
 równiarek,
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport kruszywa

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

4.3. Transport geowłóknin

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
 opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
 zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
 ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
 niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.
Każda  bela  powinna  być  oznakowana w sposób  umożliwiający  jednoznaczne  stwierdzenie,  że  jest  to  materiał  do  wykonania  warstwy  
odsączającej lub odcinającej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże  gruntowe  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  SST  D-02.00.00  „Roboty  ziemne”  oraz  D-04.01.01  „Koryto  wraz  z  
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z  
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki  powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez  
Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż  
co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości,  przy użyciu równiarki,  z  zachowaniem wymaganych spadków i  
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość  
projektowaną.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  wykonanie  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  o  grubości  powyżej  20  cm,  to  
wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez  
Inżyniera warstwy poprzedniej.



W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich  
właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  
nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  osi.  Zagęszczanie  nawierzchni  o  jednostronnym  spadku  należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i  
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami  
mechanicznymi.
Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od  1,0  według  normalnej  próby  Proctora,  
przeprowadzonej według PN-B-04481 [1] lub normy równoważnej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]  
lub normy równoważnej..
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał  wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania  
zagęszczenia według normalnej  próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić  
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]  lub normy równoważnej.. Stosunek wtórnego i pierwotnego  
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W  
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W  
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie  
wymieszać.

5.4. Odcinek próbny

Jeżeli  w SST przewidziano konieczność wykonania  odcinka próbnego, to  co najmniej  na 3 dni  przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca  
powinien wykonać odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu,
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej  
i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

5.5. Rozkładanie geowłóknin

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować  
uszkodzenie  warstwy  (na  przykład  kamienie,  korzenie  drzew i  krzewów).  W czasie  rozkładania  warstwy  z  geowłókniny  należy  spełnić  
wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub  
zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i  
wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  
tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje  
tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

Lp. Wyszczególnienie  
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań            i  
pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu



3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe
co 25 m w osi  jezdni  i  na jej  krawędziach dla  autostrad i  dróg  
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

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

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

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

8 Zagęszczenie,   wilgotność  
kruszywa

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

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

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]  lub normy  
równoważnej. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

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

6.3.5. Rzędne wysokościowe

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

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

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

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na  
głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej  
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8]  lub normy równoważnej. nie powinien być  
mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość  
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6]  lub normy równoważnej nie  
powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]  lub normy równoważnej.  
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej,
b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do  
wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez  
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej  
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  i odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
 prace pomiarowe,
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
 prace pomiarowe,
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,
 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie warstwy.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

– zgodnie z przedmiarem robót



D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót .

Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  oczyszczeniem 
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni. 

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

MATERIAŁY

Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
 kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5] lub równoważnej
 upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3] lub równoważnej;
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
 kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5] lub równoważnej,
 upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3] lub równoważnej,
 asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2] lub równoważnej, za zgodą Inspektora.

 Wymagania dla materiałów

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5] lub równoważnej.
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2] lub równoważnej.

Zużycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2)

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4  do  1,2

od 0,4  do  0,6

Dokładne  zużycie  lepiszczy  powinno  być  ustalone  w  zależności  od  rodzaju  warstwy  i  stanu  jej  powierzchni  i 
zaakceptowane przez Inspektora.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”



Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
 szczotek mechanicznych,              
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów 
czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga  
szczotka  powinna  posiadać  miękkie  elementy  czyszczące  i  służyć  do  zamiatania.  Zaleca  się  używanie  szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające,
 sprężarek,
 zbiorników z wodą,
 szczotek ręcznych.

Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. 

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek  
ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu  
warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych 
ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

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



D.04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu  
i wykonaniu robót.

Zakres robót objętych SST

Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  
w dokumentacji projektowej.

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania  
ogólne”

Rodzaje materiałów.

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczących  
poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Wymagania dla materiałów

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] lub równoważnej powinna leżeć między krzywymi  
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą  
                  stabilizacji mechanicznej



1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do  
górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może  
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1. cz.1
Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane

Żużel
Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m)

od 2 do  
10

od 2 
do 12

od 2 do  
10

od 2 
do 12

od 2 do 
10

od 2 
do 12

PN-EN  933-
1:2000  [3] 

2 Zawartość nadziarna,       
% (m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 5 10
PN-EN  933-
1:2000 [3]

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35 45 35 40 - -
PN-EN  933-
4:2001 [4]

4 Zawartość zanieczyszczeń  
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż

1 1 1 1 1 1
PN-B-04481 
[1]lub 
równoważna

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą         
I lub II wg PN-B-04481, 
%

od 30 do  
70

od 30  do 
70

od 30  
do 70

od 30 do 70
- -

BN-64/8931
-01  [26]  lub  
równoważna

6 Ścieralność w bębnie Los  
Angeles
a)  ścieralność  całkowita  
po pełnej liczbie obrotów,  
nie więcej niż
b)  ścieralność  częściowa 
po  1/5  pełnej  liczby  
obrotów, nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714-
42 [12]
lub 
równoważna

Tablica 1. cz.2
Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane

Żużel
Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż

2,5 4 3 5 6 8
PN-B-06714-
18  [6]  lub  
równoważna

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714-
19  [7]lub 
równoważna

9
Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż

- - - - 1 3

PN-B-06714-
37  [10]  lub  
równoważna
PN-B-06714-
39  [11]lub 
równoważna



10 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej 
niż

1 1 1 1 2 4
PN-B-06714-
28  [9]lub 
równoważna

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  
1,00
b) przy zagęszczeniu IS  
1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S06102
[21]lub  
równoważna

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

 Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się  
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki,  wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić  

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych  

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem  
i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w  mieszarkach  
gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia  jednorodności  nie  
dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po  
wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki  sposób,  aby  nie  uległa  
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po  
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm  
po  zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda  
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością  
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10%  
jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Jeżeli  Wykonawca będzie wykorzystywał,  gotową podbudowę do ruchu budowlanego,  to jest obowiązany naprawić  
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 



Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ustala Inspektor Nadzoru. Liczba badań zagęszczenia i nośności każdej  
warstwy podbudowy – minimum jedno badanie na każde rozpoczęte 100 mb drogi. 
Inspektor nadzoru może ograniczyć w/w badanie do łącznej grubości wykonanej podbudowy w przypadku gdy ogólna  
grubość podbudowy jest niewielka. 

Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E 2 

do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2
     2,2

 Szerokość podbudowy 

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

Spadki poprzeczne podbudowy

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

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

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

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

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

 Nośność podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie  
mniejszym 

Wskaźnik  
zagęszczenia  

IS   nie
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie  
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o  
średnicy 30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia  

E1

od drugiego  
obciążenia E2

60
80
120

1,0
1,0

1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180



OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

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



D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  
mechanicznie 

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu  
i wykonaniu robót.

MATERIAŁY

Rodzaje materiałów

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie  powinno  być  kruszywo  
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru  
większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia  dotyczące  rozkładania  i  zagęszczania  mieszanki  podano  w  SST  D-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.  
Wymagania ogólne”.

Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne”.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”.



D-05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

 WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej 
 
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych -  
z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej.

−  MATERIAŁY

   Zastosowana kostka kamienna  powinna mieć  zastosowanie przy budowie nawierzchni dróg,  
ulic, placów itp.  Kostka powinna mieć kształt sześcianu lub prostopadłościanu zbudowanego na  
jednej  powierzchni  górnej  jako  podstawie.   Wymiary  kostki  należy  przyjąć  zgodnie  z  
dokumentacją projektową. 

−  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

− Kamienna kostka drogowa

−  Klasyfikacja

− Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] lub norma równoważna jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej  
wg PN-S-06100 [11] lub norma równoważna oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]  
lub norma równoważna

− W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki:
− regularną,
− rzędową,
− nieregularną.

− Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową.
− W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, II.
− W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
−
−
− W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm):

− kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18,
− kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

−  Wymagania

− Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i  
wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.



− Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymałościowe I II według

1
Wytrzymałość na  ściskanie  w  stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż

160 120
PN-B-04110
[3]  lub norma 
równoważna

2
ścieralność na  tarczy  Boehmego, 
w centymetrach, nie więcej niż

0,2 0,4
PN-B-04111
[4]  lub norma 
równoważna

3
Wytrzymałość na  uderzenie  (zwięzłość), 
liczba uderzeń, nie mniej niż

12 8
PN-B-04115
[5]  lub norma 
równoważna

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

5 Odporność na zamrażanie nie bada się całkowita PN-B-04102 [2] lub  
norma równoważna

WYKONANIE ROBÓT

Układanie nawierzchni z kostki kamiennej

 Kostki duże o wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 do 14  
cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę.
Układanie  kostek  przy  krawężnikach  wymaga  stosowania  kostek  regularnych  łącznikowych  dla  uzyskania  mijania  się spoin  w 
kierunku podłużnym.Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej.
Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie kostek w rzędy ukośne lub jodełkę.

 Warunki przystąpienia do robót

Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia  
jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach  od  0  do  +5oC,  a  w nocy  spodziewane  są przymrozki,  kostkę należy  zabezpieczyć przez  nakrycie  materiałem o  złym 
przewodnictwie cieplnym. świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-
B-06251 [6].

Ubijanie kostki

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin.
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w  
przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni.
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą.
Trzecie  ubicie  ma na  celu  doprowadzenie  nawierzchni  kostkowej  do  wymaganego  przekroju  poprzecznego  i  podłużnego  jezdni.  
Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od 
krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym.
b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-bazltową, należy ubijać dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi  
ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory  
płytowe lub lekkie walce wibracyjne.
c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym 

trzykrotnym ubiciu nawierzchni.
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie działki roboczej, przy  
ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu.

 Wypełnienie spoin

Wypełnienie  spoin  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  zaleceniami  producenta  w przypadku  zastosowania  gotowych  
zapraw do fugowania nawierzchni z kostki kamiennej. Jeżeli dokumentacja projektowana nie zakłada spoinowania fugi pomiędzy  
kostkami wtedy należy zastosować zaprawę  cementowo piaskową w proporcji  1:4 lub moczkę cementowo – bazaltową 0-2mm w  
stosunki 1:4. Mączka bazaltowa 0-2mm powinna mieć zastosowanie do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej.

− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,



− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4,
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,
− przed  rozpoczęciem zalewania  kostka  powinna  być oczyszczona  i  dobrze  zwilżona  wodą z  dodatkiem 1% 

cementu w stosunku objętościowym,
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową 1:3 powinna wynosić około  5 cm,
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.

− Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:
− masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7,
− spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 cm,
− bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180oC,
− masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek.

− Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,
− w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny.

WYKONANIE FUGOWANIA ZA  POMOCĄ FUGI  MINERALNEJ O MINIMALNYCH PARAMETRACH FUGI TYPU  
ROMPOX V2  LUB FLOWPOINT O  min PODOBNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH TECHNICZNYCH. 

UŻYTA FUGĘ W SPECYFIKACJI NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO POGLĄDOWĄ. 
UŻYTA FUGA PRZEDSTAWIA MINIMALNE PARAMETRY JAKIE NALEŻY ZASTOSOWAC PRZY WYBORZE FUGI  

CEMENTOWO  –  ŻYWICZNEJ.  WYKONANIE  FUGI   MINERALNEJ  WYKONAĆ  ZGODNIE  Z   ZALECENIMI  
PRODUCENTA 

PRZYKŁĄDOWA INSTRUKCJA WYKONANIA FUGI 

                           Pielęgnacja nawierzchni

− Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki.
− Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na polaniu  

nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby.  
Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie 
od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i  
można oddać do ruchu.

− Nawierzchnia  kostkowa,  której  spoiny  zostały  wypełnione  masą zalewową,  może  być oddana  do  ruchu  
bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych.

− Nawierzchnia  kostkowa,  której  spoiny  zostały  wypełnione  piaskiem  i  pokryte  warstwą piasku,  można  oddać 
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można 
uznać za ukończoną.



−  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

−  Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

−  Badania przed przystąpieniem do robót

                  - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać w zakresie  kostki kamiennej
− aprobatę techniczną,
− certyfikat  zgodności  lub  deklarację zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań cech  charakterystycznych  

kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

−  Badania w czasie robót

−  Sprawdzenie podsypki

− Sprawdzenie  podsypki  polega  na  stwierdzeniu jej  zgodności  z  dokumentacją projektową oraz z wymaganiami  
określonymi w p. 5.4.

−  Badanie prawidłowości układania kostki

− Badanie prawidłowości układania kostki polega na:
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin 
− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 

− Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni
− Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na  

poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.

 OBMIAR ROBÓT 

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

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

Jednostka obmiarowa

         Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

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

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Roboty  związane  z wykonaniem podsypki  należą do  robót  ulegających zakryciu.  Zasady  ich odbioru  są określone  w SST  D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D – 05.03.05a

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA ŚCIERALNA

wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r.

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  warstwy  ścieralnej  z  betonu  
asfaltowego

Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy przy  
zlecaniu i realizacji robót.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2  
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] 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 [65]  
punkt 8.4.1.5.

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od  
KR1 do KR6. 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

AC5S, AC8S, AC11S

AC8S, AC11S

AC8S, AC11S 2)

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich.

szczegółowe wymagania dotyczące robót

szczegółowe  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania  
szczegółowe” .

MATERIAŁY

szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania szczegółowe”.

Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN  
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. 

 Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza   
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, 50/70, 70/100
-



AC11S Wielorodzajowy 50/70

KR3 – KR4 AC8S, AC11S    50/70
Wielorodzajowy 50/70   

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

KR5 – KR6 AC8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego  
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych  
materiałów  lub  połączenie  warstwy  asfaltowej  z  urządzeniami  obcymi  w  nawierzchni  lub  ją  
ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały  termoplastyczne,  jak  taśmy  asfaltowe,  pasty  itp.  według  norm  lub  aprobat  

technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat  

technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt  
modyfikowany  polimerami  wg  PN-EN  14023  [59]  „metoda  na  gorąco”.  Dopuszcza  się  inne  
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania  warstw konstrukcji  nawierzchni  (warstwa  wiążąca  z  warstwą ścieralną)  
należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami  
według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe  emulsje  asfaltowe  modyfikowane  polimerami  (asfalt  70/100  modyfikowany  
polimerem  lub  lateksem  butadienowo-styrenowym  SBR)  stosuje  się  tylko  pod  cienkie  warstwy  
asfaltowe na gorąco.

SPRZĘT

szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania  
szczegółowe” .

Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie, 
– lekka rozsypywarka kruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.

TRANSPORT

szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania  
szczegółowe”.

Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy   dowozić  na  budowę  pojazdami  
samowyładowczymi  w  zależności  od  postępu  robót.  Podczas  transportu  i  postoju  przed  
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed SSTygnięciem i dopływem powietrza  
(przez  przykrycie,  pojemniki  termoizolacyjne  lub  ogrzewane  itp.).  Warunki  i  czas  transportu  
mieszanki,  od  produkcji  do  wbudowania,  powinna  zapewniać  utrzymanie  temperatury  w  
wymaganym przedziale.  Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny  
być  czyste,  a  do  zwilżania  tych  powierzchni  można  używać  tylko  środki  antyadhezyjne  
niewpływające szkodliwie na mieszankę.



WYKONANIE ROBÓT

szczegółowe zasady wykonania robót

szczegółowe  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania  
szczegółowe”.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt  
składu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są niżej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do  
warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Właściwość
Przesiew,   [% (m/m)]

AC5S AC8S AC11S
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 40 65 45 65 30 55

0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6 

Wymagane  właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  do  warstwy  ścieralnej,  dla  
ruchu KR1 ÷ KR2 [65]

Właściwość
Warunki  

zagęszczani
a wg PN-EN 

13108-20 
[48]

Metoda i warunki  
badania

AC5S AC8S AC11S

Zawartość 
wolnych  
przestrzeni

C.1.2,ubijan
ie,  2×50 
uderzeń

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

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem

C.1.2,ubijan
ie,  2×50 
uderzeń

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

VFBmin75

VFBmin93

VFBmin75

VFBmin93

VFBmin75

VFBmin93

Zawartość 
wolnych  
przestrzeni  
w mieszance  
mineralnej

C.1.2,ubijan
ie,  2×50 
uderzeń

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

VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14

Odporność na 
działanie wody a)

C.1.1,ubijan
ie,  2×35 
uderzeń

PN-EN 12697-12 
[35], 

przechowywanie w 
40°C z jednym 

cyklem zamrażania, 
badanie w 25°C

ITSR90 ITSR90
ITSR90

a) Ujednoliconą  procedurę  badania  odporności  na  działanie  wody  podano  w WT-2  2010  [65]  
w załączniku 1.



Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

Asfalt 70/100

Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70

PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

od 140 do 180

od 140 do 180

od 155 do 195

od 140 do 180

od 130 do 180

od 130 do 180

Przygotowanie podłoża

Podłoże  (warstwa  wyrównawcza,  warstwa  wiążąca  lub  stara  warstwa  ścieralna)  pod  
warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.

Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  w rozporządzeniu  dotyczącym  warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe.

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę 
ścieralną [mm]

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania  
i wyłączania

6

GP Jezdnie  łącznic,  jezdnie  MOP,  utwardzone  
pobocza

8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza

8

Z, L, D Pasy ruchu 9

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne  wysokościowe  podłoża  oraz  urządzeń  usytuowanych  w  nawierzchni  lub  ją  

ograniczających  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Z  podłoża  powinien  być  
zapewniony odpływ wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Nierówności  podłoża  (w  tym  powierzchnię  istniejącej  warstwy  ścieralnej)  należy  

wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w  

betonie  asfaltowym)  należy  usunąć,  a  powstałe  w  ten  sposób  ubytki  wypełnić  materiałem  o  
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).

W  celu  polepszenia  połączenia  między  warstwami  technologicznymi  nawierzchni  
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań  
poprzecznych  zaleca  się  stosowanie  membrany  przeciwspękaniowej,  np.  mieszanki  mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.

Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia  
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między  
warstwami  konstrukcyjnymi  oraz  zabezpieczenie  przed  wnikaniem  i  zaleganiem  wody  między  
warstwami.



Skropienie  lepiszczem  podłoża  (np.  z  warstwy  wiążącej  asfaltowej),  przed  ułożeniem  
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na  
pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji  należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości  mieszanki ;  

jeśli  mieszanka  ma  większą  zawartość  wolnych  przestrzeni,  to  należy  użyć  większą  ilość  
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.

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

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

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C.
Mieszankę  mineralno-asfaltową  asfaltową  należy  wbudowywać  w  odpowiednich  

warunkach atmosferycznych.
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego  

wiatru (V > 16 m/s)

Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

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

Warstwa  ścieralna  o  grubości  ≥  3  
cm

0 +5

Warstwa  ścieralna  o  grubości  <  3  
cm

+5 +10

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 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0

AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0

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

AC8S,     KR3-KR6 2,5÷4,5 ≥ 98 3,0÷5,0

AC11S,   KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 3,0÷5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w  
układ  automatycznego  sterowania  grubości  warstwy  i  utrzymywania  niwelety  zgodnie  z  
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie  
ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech  
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi.  
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością  
wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

szczegółowe zasady kontroli jakości robót

szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania  
szczegółowe” .



Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

Warstwa asfaltowa

Grubość warstwy oraz ilość materiału

Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy ścieralnej wynoszą 10 [%].
 Badanie grubości  Wykonawca winien wykonać i  przekazać Inspektorowi w ilości  :  1 szt  na  
każde rozpoczęte 100 mb drogi. Badanie należy wykonać w miejscu wskazanym przez inspektora.  

Spadki poprzeczne  

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

Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Ukształtowanie osi w planie nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza  podłużne  i  poprzeczne,  sprawdzone wizualnie,  powinny być  równe i  związane,  

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny  
być w jednym poziomie.

Wygląd  zewnętrzny  warstwy,  sprawdzony  wizualnie,  powinien  być  jednorodny,  bez  
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

OBMIAR ROBÓT

szczegółowe zasady obmiaru robót

szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  podano  w  SST   D-M-00.00.00  „Wymagania  
szczegółowe”.



D – 05.03.05b

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA

wg  WT-1  i  WT-2  z 2010 r.

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z  
betonu asfaltowego 

Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
przy zlecaniu i realizacji robót.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  
związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem  warstwy  wiążącej  i  wyrównawczej  z  betonu  
asfaltowego  wg  PN-EN  13108-1  [47]  i  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010  [65]  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 [65]  
punkt 8.4.1.5.

Warstwę wiążącą  i  wyrównawczą z  betonu asfaltowego można wykonywać dla  
dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6.

Stosowane mieszanki 

Kategoria
ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-6

AC11W 2), AC16W

AC16W, AC22W

AC16W, AC22W

 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania  

ogólne” .

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg  
PN-EN 14023 [59].

Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza   



ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70   -

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70,  
wielorodzajowy 

35/50, 50/70 

PMB 25/55-60

KR5 – KR6 AC16W AC22W 35/50,  
wielorodzajowy 

35/50

PMB 25/55-60

Kruszywo 

Do  warstwy  wiążącej  i  wyrównawczej  z  betonu  asfaltowego  należy  stosować  
kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo  
grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w  
WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11.

Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych  

z  tego  samego  materiału  wykonywanego  w  różnym  czasie  oraz  spoin  stanowiących  
połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi  
w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat  

technicznych,
b) emulsję  asfaltową według  PN-EN 13808 [58]  lub inne  lepiszcza  według norm lub  

aprobat technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],  
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza  
się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

 Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  (warstwa  wiążąca  z  warstwą  
ścieralną)  należy  stosować   kationowe  emulsje  asfaltowe  lub  kationowe  emulsje  
modyfikowane  polimerami  według  PN-EN 13808 [58]  i  WT-3  Emulsje  asfaltowe 2009  
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsję  asfaltową  można  składować  w  opakowaniach  transportowych  lub  w  
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do  
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać  
się możliwością korzystania ze sprzętu dSSTosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie, 
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.



TRANSPORT

Transport materiałów 

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

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania  
ogólne”.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dSSTarczy Inżynierowi do akceptacji  
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego  
do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6  [65]

Właściwość
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 90

11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45

0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0

Zawartość lepiszcza,  
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2

Wymagane  właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  do  warstwy  wiążącej  i  
wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2  [65]

Właściwość

Warunki  
zagęszczani
a wg PN-EN 

13108-20 
[48]

Metoda i warunki  
badania

AC11W AC16W

Zawartość  
wolnych 
przestrzeni

C.1.2,ubijan
ie,  2×50 
uderzeń

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

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem

C.1.2,ubijan
ie,  2×50 
uderzeń

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

VFBmin 65

VFBmin 80

VFBmin 60

VFBmin 80

Zawartość  
wolnych 

C.1.2,ubijan
ie,  2×50 

PN-EN 12697-8 [33], 
VMAmin 14 VMAmin 14



przestrzeni  w 
mieszance  
mineralnej

uderzeń p. 5

Odporność na 
działanie 
wody

C.1.1,ubijan
ie,  2×35 
uderzeń

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

40°C z jednym cyklem 
zamrażania, a)

badanie w 25°C

ITSR80 ITSR80

 Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70

Wielorodzajowy 35/50

Wielorodzajowy 50/70

PMB 25/55-60

od 155 do 195

od 140 do 180

od 155 do 195

od 140 do 180

od 140 do 180

Przygotowanie podłoża
Podłoże  (podbudowa  lub  stara  warstwa  ścieralna)  pod  warstwę  wiążącą  lub  

wyrównawczą  z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozSSTałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.

Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  w  rozporządzeniu  dotyczącym  
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  [67].  

Maksymalne  nierówności  podłoża  z  warstwy  starej  nawierzchni  pod  warstwy  
asfaltowe  

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę 
wiążącą [mm]

A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania  
i wyłączania

9

GP
Jezdnie  łącznic,  jezdnie  MOP,  utwardzone  
pobocza

10

G
Pasy:  ruchu,  dodatkowe,  włączania  i  
wyłączania,  pSSTojowe,  jezdnie  łącznic,  
utwardzone pobocza

10

Z, L, D Pasy ruchu 12

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją  

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być  
zapewniony odpływ wody.

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy  
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu  
lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki  wypełnić  
materiałem  o  właściwościach  zbliżonych  do  materiału  podstawowego  (np.  wypełnić  
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni  
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.



Szerokie  szczeliny  w  podłożu  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem,  np.  
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi  
materiałami według norm lub aprobat technicznych.

Na podłożu wykazującym zniszczenia w pSSTaci 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. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie  wymaganej  trwałości  nawierzchni  jest  uzależnione  od  zapewnienia  
połączenia między warstwami i  ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni  
ruchem.

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia  
między  warstwami  konstrukcyjnymi  oraz  zabezpieczenie  przed  wnikaniem  i  zaleganiem  
wody między warstwami.

Skropienie  lepiszczem  podłoża  (np.  podbudowa  asfaltowa),  przed  ułożeniem  
warstwy  wiążącej  z  betonu  asfaltowego  powinno  być  wykonane  w  ilości  podanej  w  
przeliczeniu na Pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość  emulsji  należy  dobrać  z  uwzględnieniem  stanu  podłoża  oraz  porowatości  

mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć  
większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni  
ją.

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

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

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich  

warunkach.  Nie  dopuszcza  się  układania  mieszanki  mineralno-asfaltowej  asfaltowej  
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Minimalna  temperatura  otoczenia  na  wysokości  2m  podczas  wykonywania  
warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia  [°C]

przed przystąpieniem do robót w czasie robót

Warstwa wiążąca 0 +5

Warstwa wyrównawcza 0 +5

Właściwości warstwy AC 

Typ i wymiar 
mieszanki

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej  

[cm]

Wskaźnik  
zagęszczenia 

[%]

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie
[%(v/v)]

AC11W,  KR1÷KR2 4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0

AC16W,  KR1÷KR2 5,0 ÷ 10,0 ≥   98  3,5 ÷ 7,0

AC16W,  KR3÷KR6 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0

AC22W,  KR3÷KR6 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0



Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  rozkładarką  
wyposażoną  w  układ  automatycznego  sterowania  grubości  warstwy  i  utrzymywania  
niwelety  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  W miejscach  niedSSTępnych  dla  sprzętu  
dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej  
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy  wałowane  powinny  być  równomiernie  zagęszczone  ciężkimi  walcami  
drogowymi.  Do  warstw  z  betonu  asfaltowego  należy  stosować walce  drogowe  stalowe  
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

szczegółowe zasady kontroli jakości robót

szczegółowe  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  SST    D-M-00.00.00  
„Wymagania szczegółowe” .

Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

Warstwa asfaltowa

Grubość warstwy oraz ilość materiału

Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy ścieralnej wynoszą 10 [%].
Badanie grubości Wykonawca winien wykonać i przekazać Inspektorowi w ilości : 1 szt  
na każde rozpoczęte 100 mb drogi. Badanie należy wykonać w miejscu wskazanym przez  
Inspektora. 

Spadki poprzeczne  

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

Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Ukształtowanie osi w planie nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o  

± 5 cm.
Złącza  podłużne  i  poprzeczne,  sprawdzone  wizualnie,  powinny  być  równe  i  

związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające  
warstwy powinny być w jednym poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez  
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

OBMIAR ROBÓT

szczegółowe zasady obmiaru robót

szczegółowe zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania  
szczegółowe”.



D.05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA 
DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

 Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robót.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną,  wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut  
Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej SST  
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie  przy  zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  się  z  wózka  i  chwytaka  

sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia;  
urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wmiatania  piasku  w  szczeliny,  
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową,  
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

WYKONANIE ROBÓT

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Podłoże i koryto

Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed  nadmiernym  
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową



 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Podbudowa

Rodzaj  podbudowy przewidzianej  do wykonania pod warstwą betonowej kostki  brukowej  powinien być zgodny z  
dokumentacją projektową.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Na podsypkę należy użyć miału kamiennego granitowego lub bazaltowego 0-4mm (jeżeli dokumentacja projektowa  
nie przewiduje innego materiału).

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie  
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie  
wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem  
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek.  
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,  tak aby układarka  
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania  
mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio  przygotowana  przez  
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa  
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie  
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki  
w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza  
się.
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów itp.)  powinna  
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek  
ściekowych (ścieków).
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe  
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W  
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na  
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z  tworzywa  
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku  
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku  
wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin  pomiędzy  dłuższymi  
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał  
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem lub 
b) zaprawą cementowo-piaskową zgodnie z zaleceniem projektu lun Inspoktora Nadzoru.

Szczeliny dylatacyjne

W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach  nie większych niż co 8 m. Szerokość  



szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami  
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 

 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej  
wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej  
wykonaniu  należy  przykryć  warstwą wilgotnego  piasku  o  grubości  od  3,0  do  4,0  cm i  utrzymywać  ją  w stanie  
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 oC) do  
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
 aprobatę techniczną,
 certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech  

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

OBMIAR ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Umowa z Wykonawcą .

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D-06.01.01

 (HUMUSOWANIE, DARNIOWANIE, OBSIANIE TRAWĄ)

 WSTĘP

 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych humusowaniem     
Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i realizacji robót .

Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  humusowaniem  
humusowaniem, obsianiem, darniowaniem terenu przydrożnego;

Humusowanie  -  zespół  czynności  przygotowujących  powierzchnię  gruntu  do  obudowy  roślinnej,  obejmujący  
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

 MATERIAŁY

. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są:
 darnina,
 ziemia urodzajna,

 Darnina

Darninę należy wycinać  z obszarów położonych  najbliżej  miejsca  wbudowania.  Cięcie należy przeprowadzać przy  
użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane,  
powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm.
Wycięta  darnina  powinna  być  w krótkim czasie wbudowana.  Darninę,  jeżeli  nie  jest  od  razu  wbudowana,  należy  
układać warstwami w stosy,  stroną porostu do siebie,  na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być  
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30  
dni.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i  
pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inżynier  
może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowość pH   5,5.

 Nasiona traw

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki  
traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu



WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

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

Humusowanie

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej  
powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  w zależności od  
gruntu występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej  z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki  
poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi  
urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
Obsianie trawą terenu
Obsianie trawą powinno być wykonywane zgodnie z specyfikacją producenta mieszanki traw. Przed przystąpieniem do  
siewu ziemię należy odpowiednio przygotować i zniwelować  usunąć resztki roślin.
Powierzchnie wyrównać szpadlem, zebrać kamienie, a następnie równo ubić ziemię.
Wysiewanie nasion
Trawę siejemy gdy ziemia jest wilgotna i nagrzana, nie zaleca się siania w czasie opadów lub przy wietrze. Średnio na 
100  m2  trawnika  wychodzi  od  3  do  4  kg  mieszanki.  Dokładne  dozowanie  umieszczone  zgodnie  z  zaleceniami 
producenta

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Kontrola jakości humusowania i obsiania

Kontrola polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych robót  i  ich zgodności  z  SST,  oraz na sprawdzeniu  daty  
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie  
porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych  
nie  zatrawionych  miejsc  nie  powinien  przekraczać  0,2  m2.  Na  zarośniętej  powierzchni  nie  mogą  występować  
wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

 Kontrola jakości darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy  
poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają  
ponad  powierzchnię.  Na  powierzchni  ok.  1  m2  należy  sprawdzić  dokładność  przylegania  poszczególnych  płatów  
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie, 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 



D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem 
oznakowania pionowego stosowanego na drogach,
Opracowanie obejmuje oznakowanie docelowe i na czas budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego „na mokro”,
inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji – nie dotyczy

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy równoważnej 

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą 
wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych 
warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę.

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. oraz zgodnie z projektem 
docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

3.2. Trwałość wykonania znaku pionowego

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

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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



5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:
a)szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 



D.08.01.01
KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu  
robót opisanych wyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników:
 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
 betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:
zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
 krawężniki betonowe 15x22x100 lub 15x30x100
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
Wymagania techniczne stawiane betonowym krawężnikom

Krawężniki betonowe  powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy  
Dróg i Mostów lub równoważnej
Krawężniki betonowe  powinnay odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

Wymiary krawężników zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów należy użyć  
typowych krawężników betonowych typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 lub 15x22x100. 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

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



Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i  

uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie  górne  
(ścieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

.

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

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

2.6. Materiały na ławy

Zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów należy wbudować krawężniki na łąwie  
z betonu C12/15.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco,  powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13]  lub  
normy równoważnej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1] lub normy równoważnej..
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy  w planie  z  uwzględnieniem w szerokości  dna  wykopu  ew.  konstrukcji  
szalunku.
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]lub normy równoważnej..

5.3.1. Ława żwirowa

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając  
wodą.
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.3.2. Ława tłuczniowa

Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń  należy  starannie  ubić  polewając  wodą.  Górną  powierzchnię  ławy  tłuczniowej  należy  wyrównać  klińcem i  ostatecznie  
zagęścić.
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając  
poszczególne warstwy.

5.3.3. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.



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

5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

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

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3  
do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do  
krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla  zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  
krawężniki ustawione na podsypce cementowo - piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą  
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi1 cm na każde 100 m ustawionego  

krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi1 cm na każde 100 m  

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

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

OBMIAR ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Umowa z Wykonawcą .

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D-08.03.01
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu  
robót opisanych wyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  ustawieniem betonowego  obrzeża  
chodnikowego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne  
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8] lub normy równoważnej,
 żwir lub piasek do wykonania ław,
 cement wg PN-B-19701 [7]  lub normy równoważnej,
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]  lub normy równoważnej.

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

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

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego



Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm
obrzeża 1 b h r

On
75

100
6
6

20
20

3
3

Ow
75
90

100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l 8 12

b,   h 3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny  
być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających  powierzchnie  górne  
(ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie:

liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5]  lub normy równoważnej,, a piasek - wymaganiom  
PN-B-11113  [6]  lub  normy  równoważnej,.  Materiały  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT 

Transport obrzeży zgodnie z wymaganiami producenta



5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1] lub normy równoważnej,.
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy  w planie  z  uwzględnieniem w szerokości  dna  wykopu  ew.  konstrukcji  
szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku,  o grubości  
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z  
polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni  
obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do  robót  Wykonawca powinien  wykonać badania  materiałów przeznaczonych  do  ustawienia  betonowych  
obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń  
występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4] lub normy równoważnej,.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru  
stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez  
przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i  zmierzenia  odchyłek  z  dokładnością  do  1  mm.  Badania  pozostałych  materiałów  
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
 linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
 wypełnienia  spoin,  sprawdzane  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać  całkowite  wypełnienie  badanej  spoiny  na  pełną  

głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:



 wykonane koryto,
 wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 



                                     D-03.02.01a 
  REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

WSTĘP

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych ,wodociągowych i telefonicznych . 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna( SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót 

 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej : 
-włazów kanałowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej , 
-zaworów wodociągowych , 
-studzienek telefonicznych . 

 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

Materiały do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 
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: 
- SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 
- SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych do ułożenia nowej 
nawierzchni. 

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

 Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- piły tarczowej, 
- młota pneumatycznego, 
- sprężarki powietrza, 
- dźwigu samochodowego, 
- zagęszczarki wibracyjnej, 
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

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



Transport materiałów 
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w: 
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano wS ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie 
Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 

- kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm, 

- włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 

Zasady wykonania naprawy 
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 

roboty przygotowawcze 
- rozpoznanie uszkodzenia, 
- wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 
 wykonanie naprawy 
- naprawę uszkodzonej studzienki, 
- ułożenie nowej nawierzchni. 
Roboty przygotowawcze 
Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 
- określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 
- wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 
- rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni wokół 
zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej. 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier. 

 Wykonanie regulacji pionowej studzienki 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej 
studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje: 

-zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego, 
-rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
- 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., 
-rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów 
podporowych itp.), 
-zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 
-szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy 
wykorzystaniu istniejących materiałów, 
-sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z 
ew. uzupełnieniem ubytków, 
-w przypadku niewielkiego zapadnięcia -poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu 
zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych -wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie 
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu 
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 
-osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. 
wyrównaniem zaprawą cementową. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano wSST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty 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 Inżynierowi do akceptacji. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano wS ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty rozbiórkowe, 
- naprawa studzienki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz  niniejszej 
SST. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” pkt 
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STABILIZACJA CEMENTOWO - PIASKOWA

 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem podbudowy – stabilizacji cementowo piaskowej

1.2. Zakres stosowania SST

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wzmocnieniem  istniejącego  podłoża  
gruntowego poprzez wykonanie  stabilizacji cementowo piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Stabilizacja  cemento-piaskowa -  materiał  budowlany    powstały  przez  wymieszanie  mieszanki  kruszyw  z  cementem w  proporcjach  
zapewniających osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie R28 w granicach 5 MPa.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Cement

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy  
32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] lub równoważnej .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16

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

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]  lub równoważnej.

2.3. Kruszywo

Do wykonania stabilizacji należy stosować:
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14]  lub równoważnej,
 piasek wg PN-B-11113:1996 [16]  lub równoważnej,
 kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26]  lub równoważnej,



 kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17]  lub równoważnej,
 kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]  lub równoważnej.

Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 [12]  lub równoważnej i  
żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]  lub równoważnej.

2.4. Woda

Do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  jak  i  do  pielęgnacji  wykonanej  podbudowy  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]  lub równoważnej. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.6. Materiały do pielęgnacji stabilizacji cementowo piaskowej

Do pielęgnacji stabilizacji cementowo piaskowej mogą być stosowane:
 preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
 folie z tworzyw sztucznych,
 włókniny według PN-P-01715:1985 [19]  lub równoważnej,
 piasek i woda.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania stabilizacji cementowo pisakowej.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  stabilizacji  cementowo  piaskowej  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  
następującego sprzętu:
 wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia  
do  wagowego  dozowania  wszystkich  składników,  gwarantujące  następujące  tolerancje  dozowania,  wyrażone  w  stosunku  do  masy  
poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,
 przewoźnych zbiorników na wodę,
 układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej,
 walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22] lub normy równoważnej. Cement luzem należy przewozić  
cementowozami,  natomiast  cement  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczony  przed  
zawilgoceniem.

Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  
zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]  lub normy równoważnej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

5.2. Projektowanie stabilizacji cementowo piaskowej

Przed przystąpieniem do  robót,  w terminie  uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji  projekt  
składu materiału do stabilizacji cementowo piaskowej  oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów  
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. Projektowana mieszanka powinna osiągać wytrzymałość na  
ściskanie R28 w granicach 5 MPa.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
 doborze kruszywa do mieszanki,
 doborze ilości cementu,
 doborze ilości wody.



Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg  
PN-S-96013: 1997 [20].

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy  

minimalnym zużyciu cementu i wody.
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka  
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

63
31,5
16
8
4
2
1

0,5
0,25

0,125

-
100

od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5

Zawartość cementu powinna odpowiadać wytrzymałości na mieszanki na ściskanie o R28 w granicach 5 MPa.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:  

1988 [9]  lub normy równoważnej (duży cylinder, metoda II).

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.



Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Właściwości mieszanki stabilizacji cementowo - piaskowej

Stabilizacja powiania spełniać wymagania określone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa Od 2.5 do 5,0 PN-B-06250 [10]  
lub normy 

równoważnej

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 5MPa PN-B-06250 [10]  
lub normy 

równoważnej

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 [10]  
lub normy 

równoważnej

4
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, 
nie więcej niż: 20 PN-B-06250 [10]  

lub normy 
równoważnej

5.4. Warunki przystąpienia do robót

Stabilizacja nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest  
zamarznięte. 

5.5. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod stabilizację  cementowo piaskową powinno być przygotowane zgodnie  z wymaganiami określonymi w dokumentacji  
projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki stabilizacji

Stabilizację cementowo piaskową należy wykonać o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać  
w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Składniki stabilizacji powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997 [20 ]  lub normy równoważnej.
Mieszanka po wyprodukowaniu  powinna być od  razu transportowana na   miejsce wbudowania,  w sposób  zabezpieczony  przed  

segregacją i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki stabilizacji

Układanie satbilizacji należy wykonywać układarkami mechanicznymi, poruszającymi się po prowadnicach.
Przy układaniu  stabilizacji  za pomocą równiarek konieczne jest  stosowanie  prowadnic.  Wbudowanie  za pomocą równiarek bez  

stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inżyniera.



Stabilizację cementowo piaskową wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest  
większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera.

Natychmiast  po  rozłożeniu  i  wyprofilowaniu  mieszanki  należy  rozpocząć  jej  zagęszczanie.  Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy  
powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  0,98  maksymalnego  zagęszczenia  
określonego według normalnej próby Proctora  (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu  
wiązania cementu.

Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20%  
jej wartości.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej  
szerokości koryta.

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich  
przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej grubości.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia  

podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5  
do 1,0.

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej  
wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci:
 membrany z polimeroasfaltu,
 geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej,
 warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielęgnacja stabilizacji

Stabilizacja  cementowo  piaskowa  powinna  być  natychmiast  po  zagęszczeniu  poddana  pielęgnacji.  Pielęgnacja  powinna  być  
przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST, 
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną  

przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera.
Nie należy dopuszczać  żadnego ruchu pojazdów i  maszyn po  podbudowie  w okresie  7 do  10  dni  pielęgnacji,  a  po  tym czasie  

ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

5.11. Odcinek próbny

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  jest właściwy,
 określenia  grubości  warstwy  wbudowanej  mieszanki  przed  zagęszczeniem,   koniecznej  do  uzyskania  wymaganej  grubości  warstwy  

zagęszczonej,
 określenia  liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy.

Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , rozkładania i zagęszczania , jakie będą  
stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.12. Utrzymanie stabilizacji

Stabilizacja po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca  
będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Inżyniera,  gotową  podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  powinien  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. 

Wykonawca jest  zobowiązany do  przeprowadzenia  bieżących napraw stabilizacji  uszkodzonej  wskutek oddziaływania  czynników  
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wstrzymać  ruch  budowlany  po  okresie  intensywnych  opadów  deszczu,  jeżeli  wystąpi  możliwość  
uszkodzenia stabilizacji 

Stabilizacja cementowo piaskowa musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i  
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

6.3.2. Właściwości kruszywa

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być  
zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20]  lub normy równoważnej.

6.3.3. Właściwości wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 [18]  lub normy równoważnej.

6.3.4.  Właściwości cementu

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy wykonać zgodnie  
z normą PN-B-06714-15:1991 [11]  lub normy równoważnej.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.

6.3.6. Wilgotność mieszanki stabilizacji

Wilgotność mieszanki do stabilizacji powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20%  
jej wartości.

6.3.7. Zagęszczenie podbudowy 

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego  
zagęszczenia  laboratoryjnego  oznaczonego  zgodnie  z  normalną  próbą  Proctora  (metoda  II),  według  PN-B-04481:1988  [9]   lub  normy  
równoważnej.

6.3.8. Grubość podbudowy

Grubość  warstwy  należy  mierzyć  bezpośrednio  po  jej  zagęszczeniu.  Grubość  podbudowy  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  
projektową z tolerancją   1 cm.

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie mieszanki stabilizacji cementowo - piaskowej

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań należy pobierać z  
miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-
96013: 1997 [20]  lub normy równoważnej. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości  
na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, 5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej  

układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [23]  lub normy  
równoważnej. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 



Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, 2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i  5  
cm dla pozostałych dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:
 dla podbudowy zasadniczej  1 cm,
 dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm.

OBMIAR ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Umowa z Wykonawcą .

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D-08.05.01b
ODWODNIENIE LINIOWE 

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów odwodninia liniowego

Zakres stosowania SST

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
związanych z realizacją zadania wymienionego powyżej.

 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
Ścieków z elementów betonowych korytkowych o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową  na  wbudowanych  

na ławie betonowej z betonu C12/15

 Ogólne wymagania dotyczące robót

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

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

 Ściek liniowy 

Ściek wykonany z polimerbetonu  stanowiący mieszaninę składników o pochodzeniu mineralnym, takich jak: kwarc,  
bazalti granit. Składniki te, rozdrobnione do określonej wielkości ziaren, są łączone ze sztuczną żywicą.
Korpusy mogą być wykonane  z betonu (C60/75), który jest  wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym. Beton  
jest odporny na długotrwałe działanie mrozu , soli rozmrażających („R+”) oraz substancje ropopochodne.
Ruszy powinny być wykonane  z żeliwa sferoidalnego  w klasie min C250 i zamocowanie  za pomocą śrub ze stali  
nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości zapewniający eliminację występowania luzów i klawiszowania.

Prefabrykaty  betonowe  powinny  być  składowane  w  pozycji  wbudowania,  na  podłożu  utwardzonym  i  dobrze  
odwodnionym.



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

 TRANSPORT

 Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

 WYKONANIE ROBÓT

MONTAŻ I WBUDOWANIE

Układanie korytek należy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Scieki układać należy na ławie betonowej z  

betonu  klasy  min.C20/25.  Poszczególne  elementy  łączy  się  ze  sobą  zaprawami  mrozoodpornymi  i  

wodoszczelnymi. Dylatację należy wykonać z mas elastycznych. Korytka można ciąć - najlepiej w miejscu  

połączenia kratek. 

W celu  uzyskania  szczelnego  połączenia  należy  podczas  montażu  nałożyć  zaprawę  klejową  na  damski  felc  a  po  

dociśnięciu drugiego korytka nadmiar zaprawy zebrać. Następnie obetonować boki korytek według rysunków.



 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów,
wykonanie wykopu ,
ułożenie prefabrykatów ścieku
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.



D.09.01.01. ZIELEŃ  DROGOWA

 WSTĘP

 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą 

 Zakres stosowania SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  
realizacji robót wymienionych wyżej

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 plantowaniem powierzchni pod trawniki,
 zakładaniem i pielęgnacją trawników, 
 humusowaniem i obsianiem zestawem nasion traw.

 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00  
„Wymagania ogólne” 

Ziemia urodzajna (humus)

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

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

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków  
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na  
otwartym powietrzu w pryzmach,  w sposób i  w warunkach zapewniających  utrzymanie  wymaganych cech  i  
wskaźników jakości kompostu.

Kompost  fekaliowo-torfowy -  wyrób uzyskuje  się  przez  kompostowanie  torfu z  fekaliami  i  ściekami  
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost  fekalowo-torfowy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  BN-73/0522-01  [5]  lub  normie  
równoważnej,, a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1] lub normy równoważnej,.
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i  
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.  Kompost z kory sosnowej  
może  być  stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy  przygotowaniu  gleby  pod  zieleń  w okresie  jesieni,  przez  
zmieszanie kompostu z glebą.

Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg  

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Wybór  gatunków  traw  do  obsiania  skarp  należy  dostosować  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej  

zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-
R-65023:1999  i PN-B-12074:1998 lub normy równoważnej,

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być  w opakowaniu, z  podanym składem chemicznym (zawartość  azotu,  
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i  
przechowywania.

 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 



TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

WYKONANIE ROBÓT

 Ogólne zasady wykonania robót

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

 Trawniki

 Wymagania dotyczące wykonania trawników

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

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

mineralnymi oraz starannie wyrównana,
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje  
inaczej,

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
 po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego  wyrównania  i  

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie  
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

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

Pielęgnacja trawników

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

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

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

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

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu  
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

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

 Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W  czasie  trwania  budowy  w  sąsiedztwie  istniejących  drzew,  następuje  pogorszenie  warunków  
glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.

Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki  
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.

Humusowanie skarp

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa  
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.



Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.

W  celu  lepszego  powiązania  warstwy  ziemi  urodzajnej  z  gruntem,  na  powierzchni  skarpy  należy  
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do     5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m.  
Ułożoną warstwę  ziemi  urodzajnej  należy  zagrabić  (pobronować)  i  lekko  zagęścić  przez  ubicie  ręczne  lub  
mechaniczne.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

 m2 (metr kwadratowy) wykonania: plantowania, humusowania i obsiania trawą,

 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 



                                     DA.01.01.01
  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

WSTĘP

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonania i wbudowania elementów małej architektury

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna( SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót 

 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
wykonaniem elementów małej architektury 

 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 
WŁAŚCIWOŚĆ WYROBÓW BUDOWLANYCH, DOSTAWA, TRANSPORT, SKŁADOWANIE
Wymogi zawarte w niniejszej SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ oznaczają, że wykonawca nie jest zobowiązany  
do stosowania konkretnych materiałów i wyrobów, wskazanych w dokumentacji technicznej inwestycji, pod 
warunkiem stosowania materiałów i wyrobów zgodnych  z cechami materiałów wskazanych pod względem:

a.  ilości, gabarytów i konstrukcji,
b.  charakteru użytkowego,
c.  charakterystyki materiałowej,
d.  parametrów technicznych,
e.   parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f.     wielkości i wyglądu.

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne aprobaty techniczne i 
świadectwa zgodności z Polskimi Normami.

 
Warunki zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych
W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, symbolu i 
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji 
projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd ww. wyrobów oraz podstawowych 
danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, 
stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach 
robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w 
celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.
Wykorzystanie wyrobów i materiałów z rozbiórki - brak ustaleń. Nie przewiduje się rozbiórek i wyburzeń.
Materiały przewidziane do budowy nawierzchni utwardzonych tymczasowych - brak ustaleń.
 
Materiały i urządzenia przewidziane przy instalowaniu urządzeń: sprzęt ogólnobudowlany i elektronarzędzia.
 

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 



  WYMAGANIA dot. MASZYN, SPRZĘTU I ŚRODKÓW TRANSPORTU
Doboru urządzeń i środków transportu należy dokonać z uwzględnieniem gęstego zadrzewienia terenu.  Z uwagi na 
usytuowanie terenu robót, niewielkie gabaryty zaprojektowanych obiektów oraz charakter robót,  transport  i roboty 
budowlane na placu budowy należy wykonywać  przy użyciu sprzętu ręcznego.

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

Transport materiałów 
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w: 
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano wS ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano wSST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty 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 Inżynierowi do akceptacji. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano wS ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz  niniejszej 
SST. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.
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D.08.01.01a
KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

1WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu  
robót opisanych wyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników:
 kamiennych na ławie kamiennej z oporem lub zwykłej,
 kamiennych wtopionych na ławie kamiennej, żwirowej lub tłuczniowej,

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:
zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
 krawężniki kamienne istniejące oraz krawężniki o wymiarach dostosowanych do istniejących
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.4. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
Wymagania techniczne stawiane betonowym krawężnikom

Krawężniki kamienne  powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy  
Dróg i Mostów).
Krawężniki kamienne  powinnay odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

Wymiary krawężników zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów należy użyć  
typowych krawężników kamiennych typu lekkiego o wymiarach  i parametrach istniejących krawężników

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników kamiennych 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 krawężników kamiennych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i  

uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie  górne  
(ścieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

.

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

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

2.6. Materiały na ławy

Zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów należy wbudować krawężniki na lawie  
z betonu C12/15.

2.7. Masa zalewowa

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

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]lub normie równoważnej .
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy  w planie  z  uwzględnieniem w szerokości  dna  wykopu  ew.  konstrukcji  
szalunku.
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]  lub normie równoważnej

5.3.1. Ława żwirowa

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając  
wodą.
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.3.2. Ława tłuczniowa

Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń  należy  starannie  ubić  polewając  wodą.  Górną  powierzchnię  ławy  tłuczniowej  należy  wyrównać  klińcem i  ostatecznie  
zagęścić.
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając  
poszczególne warstwy.

5.3.3. Ława betonowa

Ławy kamienne zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.



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

5.4. Ustawienie krawężników kamiennych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

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

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3  
do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie kamiennej

Ustawianie krawężników na ławie kamiennej zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do  
krawężników ustawionych na ławie kamiennej.
Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla  zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  
krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą  
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

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

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego  

krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m  

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

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

OBMIAR ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Umowa z Wykonawcą .

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

WSTĘP

 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania  
poziomego dróg.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu  i  realizacji  robót  
wymienionych j/w

 Zakres robót objętych SST

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

Ogólne wymagania dotyczące robót

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

 materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną.

Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości,  
w  celu  stwierdzenia  czy  odpowiadają  one  wymaganiom  określonym  w  punkcie  2.  Badania  te  Wykonawca  zleci  IBDiM  lub  
akredytowanemu  laboratorium.  Badania  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  POD-97”  [4].Wymagania  
wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
 Materiały do znakowania cienkowarstwowego

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).  
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 [4].

Materiały do znakowania ścieżek rowerowych

Oznakowanie poziome jezdni farbami drogowymi - powłoka z barwionej żywicy do pokrywania asfaltowej lub betonowej warstwy ścieralnej  
ścieżek rowerowych, alejek parkowych, tras dla rolkarzy/ dodatkowo uszorstniona kruszywem kwarcowym barwionym o grubości 0,8mm (o  
zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2) - kolor biały malowanie ręczne

- kolor czerwony dotyczy powierzchni pomiędzy liniami P-11 przejazdu rowerowego   
- linie P-10 oraz P-11 kolor biały 
Symbol roweru -P-23 kolor biały

minimalne parametry  Przyczepność do podkładu asfaltowego i betonowego  3,0 MPa 

Szorstkość  - SRT≥59   Odporność na ścieranie  2,6 mm  Stopień mrozoodporności  F≥200 bez uszkodzeń po 200 cyklach zamrażania 
odmrażania 



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

 Kulki szklane

Materiały w postaci  kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania  
powinny  zapewniać widzialność w nocy poprzez  odbicie  powrotne  w kierunku  pojazdu  wiązki  światła  wysyłanej  przez  reflektory  
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać nie  
więcej niż 20% kulek z defektami.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.
Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [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  
może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 m. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona  
w SST.
Materiał  uszorstniający  oraz  mieszanina  kulek  szklanych  z  materiałem  uszorstniającym  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

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

Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały przechowywać nalęży zgodnie z zalecaniami producenta.

 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

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

 WYKONANIE ROBÓT

 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

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

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5 oC, a wilgotność względna  
powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

Jednorodność nawierzchni znakowanej

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

Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

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

Przedznakowanie

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w  
dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniach Inżyniera.



Do  wykonania  przedznakowania  można  stosować  nietrwałą  farbę,  np.  farbę  silnie  rozcieńczoną  rozpuszczalnikiem.  Zaleca  się  
wykonywanie przedznakowania  w postaci  cienkich linii  lub kropek.  Początek i  koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską  
poprzeczną.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową,  
można przedznakowania nie wykonywać.

 Wykonanie znakowania drogi

 Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

Materiały  do  znakowania  drogi,  spełniające  wymagania  podane  w  punkcie  2,  powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych  
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie  
technicznej.

Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych -  
zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej  
jednorodności.  Przed  lub  w czasie  napełniania  zbiornika  malowarki  zaleca  się  przecedzić  farbę  przez  sito  0,6  mm.  Nie  wolno  
stosować  do  malowania  mechanicznego  farby,  w której  osad  na  dnie  opakowania  nie  daje  się  całkowicie  wymieszać lub  na  jej  
powierzchni znajduje się kożuch.
Farbę  należy  nakładać  równomierną  warstwą  o  grubości  ustalonej  w  SST,  zachowując  wymiary  i  ostrość  krawędzi.  Grubość  
nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na  
drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości  
ustalonej, więcej niż o 20%.
Wszystkie  większe  prace  powinny  być  wykonane  przy  użyciu  samojezdnych  malowarek  z  automatycznym  podziałem  linii  i  
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość  
sprzętu  należy  dostosować  do  zakresu  i  rozmiaru  prac.  Decyzję  dotyczącą  rodzaju  sprzętu  i  sposobu  wykonania  znakowania  
podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.

Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

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

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego,  czynność tę należy wykonać jak najmniej  uszkadzając  
nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania jedną z metod bezinwazyjnych: usuwanie chemicznie, śrutowanie, piskowanie.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego  
szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej.
Materiały  pozostałe  po  usunięciu  oznakowania  należy  usunąć  z  drogi  tak,  aby  nie  zanieczyszczały  środowiska,  w  miejsce  
zaakceptowane przez Inżyniera.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

 Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

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



 Jednostka obmiarowa

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

Ogólne zasady odbioru robót

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.


