
Specyfikacje  Techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.

„Budowa  drogi  gminnej wraz ze zjazdami do gruntów rolnych
 w miejscowości  Żdżary”

Lp.
Grupa 
SST

Numer
Szczegółowej
Specyfikacji 
Technicznej

Nazwa
Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej

1. 01

02

03

04

05

07

01.01.01 Odtworzenie  trasy  i  punktów  wysokościowych

2. 01.02.04 Rozbiórka  elementów  dróg, ogrodzeń i przepustów

3. 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

4. 01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

5. 02.00.01 Roboty  ziemne . Wymagania  ogólne

6. 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach   I-V kategorii
7. 02.03.01 Wykonanie  nasypów

8. 03.01.03a Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych

9. 04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające
10. 04.01.01 Koryto  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem  podłoża
11. 04.04.00 Podbudowa  z  kruszyw. Wymagania  ogólne
12. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw  konstrukcyjnych
13. 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie

14. 05.03.05a Nawierzchnia  z betonu  asfaltowego wg WT1 i WT2 z 2014
Warstwa ścieralna

15. 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego wg WT1 i WT2 z 2014
Warstwa wiążąca i wyrównawcza

16. 07.01.01 Oznakowanie  poziome
17. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
18. 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej  i jej
punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę
opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  na  drogach  krajowych  i
wojewódzkich.

Zaleca  się  wykorzystanie  SST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach  miejskich  i
gminnych.

1.3. 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.

1.3.1. 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.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

Wyznaczenie  obiektów  mostowych  obejmuje  sprawdzenie  wyznaczenia  osi
obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich
przed  zniszczeniem,  oznakowanie  w  sposób  ułatwiający  odszukanie  i  ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Określenia podstawowe

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2.2. Rodzaje materiałów

Do  utrwalenia  punktów  głównych  trasy  należy  stosować  pale  drewniane  z
gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około
0,50 metra.

Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji  pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy
od 0,05 do 0,08 m i  długości  około 0,30 m,  a  dla  punktów utrwalanych w istniejącej
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi
Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.  Prace  pomiarowe powinny być wykonane przez  osoby posiadające  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować



inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub)
reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne terenu  określone  w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że
rzeczywiste  rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej,  to powinien powiadomić o tym Inżyniera.  Ukształtowanie terenu w takim
rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez
Inżyniera.  Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych
w dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inżyniera,
zostaną  wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą
być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny
charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń  powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i
ich  oznaczeń  w  czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez
Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót
należą do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
       wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane
w  sposób  trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także
dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać          500 m.

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze)
wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w
terenie  płaskim powinna wynosić  500 metrów,  natomiast  w terenie  falistym i  górskim
powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem
trasy  drogowej  i  obiektów  towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można  wykorzystać
punkty  stałe  na stabilnych,  istniejących  budowlach  wzdłuż  trasy  drogowej.  O ile  brak
takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub
grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd
niwelacji  po  wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/km,  stosując  niwelację  podwójną  w
nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz
inne  dane  geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci
poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej,  określonej  w  dokumentacji
projektowej.

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach
pośrednich w odległości  zależnej  od charakterystyki terenu i ukształtowania  trasy,  lecz
nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do
dokumentacji  projektowej  nie  może  być  większe  niż  3  cm  dla  autostrad  i  dróg
ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy
wyznaczyć  z  dokładnością  do  1 cm w stosunku  do  rzędnych  niwelety  określonych  w
dokumentacji projektowej.

Do  utrwalenia  osi  trasy  w terenie  należy  użyć  materiałów  wymienionych  w
pkt 2.2.

Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy Wykonawca
robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą
robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi
nasypów  i  wykopów  na  powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z
dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Do  wyznaczania  krawędzi  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami
lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odległość  ta  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów
poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać  wykonanie nasypów i
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie  punktów  określających  usytuowanie  (kontur)  obiektu,  w  szczególności

przyczółków i filarów mostów i wiaduktów.



W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać
opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.

Położenie  obiektu  w  planie  należy  określić  z  dokładnością  określoną  w
punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót

mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,
 zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem  obiektów mostowych jest  ujęta  w

koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i
przepustów. 

1.2. Zakres stosowania  SST

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z rozbiórką:
      warstw nawierzchni,
      krawężników, obrzeży i oporników,
      ścieków,
       chodników,
      ogrodzeń,
      barier i poręczy,
      znaków drogowych,
      przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
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1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami oraz z 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. Rusztowania

Rusztowania  robocze  przestawne  przy  rozbiórce  przepustów  mogą  być  wykonane  z
drewna lub rur stalowych w postaci:
      rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5
x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z
desek,
      rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm),
usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3
cm) układa się pomosty z desek,
      przestawnych klatek  rusztowaniowych z rur  stalowych średnicy  od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych
średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około
1,1 x 1,5 m,
      rusztowań  z  rur  stalowych  średnicy  od  33,5  do  76,1  mm połączonych  łącznikami  w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
      drewno  i  tarcica  wg  PN-D-95017  [1],  PN-D-96000  [2],  PN-D-96002  [3]  lub  innej
zaakceptowanej przez Inżyniera,
      gwoździe wg BN-87/5028-12 [8],
      rury  stalowe  wg  PN-H-74219  [4],  PN-H-74220  [5]  lub  innej  zaakceptowanej  przez
Inżyniera,
      kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
      spycharki,
      ładowarki,
      żurawie samochodowe,
      samochody ciężarowe,
      zrywarki,



      młoty pneumatyczne,
      piły mechaniczne,
      frezarki nawierzchni,
      koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu
budowy  wszystkich  elementów  wymienionych  w  pkt  1.3,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
SST lub przez Inżyniera.

W  przypadku  usuwania  warstw  nawierzchni  z  zastosowaniem  frezarek  drogowych,
należy spełnić warunki określone w OST D-05.03.11 „Recykling”.

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:
      odkopania przepustu,
      ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,
      rozbicia  elementów,  których  nie  przewiduje  się  odzyskać,  w  sposób  ręczny  lub
mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
      demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych,
ramowych)  z  uprzednim  oczyszczeniem  spoin  i  częściowym  usunięciu  ław,  względnie
ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu
ponownego ich wykorzystania,
      oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia  (z zaprawy,
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością
Wykonawcy,  powinien on przewieźć  je  na miejsce  określone w SST lub wskazane przez
Inżyniera.

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
zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

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

Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w
OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
      dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
      dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy
- m (metr),
      dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
      dla przepustów i ich elementów

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:



a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
      wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
      rozkucie i zerwanie nawierzchni,
 ew. przesortowanie  materiału  uzyskanego z rozbiórki,  w celu ponownego jej  użycia,  z

ułożeniem na poboczu,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
      odsłonięcie ścieku,
      ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z
ułożeniem na poboczu,
      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
      uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
      załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
      uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
      ręczne  wyjęcie  płyt  chodnikowych,  lub  rozkucie  i  zerwanie  innych  materiałów
chodnikowych,
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z
ułożeniem na poboczu,
      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodzeń:
      demontaż elementów ogrodzenia,
      odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
      zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12
[9],
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z
ułożeniem w stosy na poboczu,
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
      uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
      demontaż elementów bariery lub poręczy,
      odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
      zasypanie  dołów po słupkach wraz z  zagęszczeniem do uzyskania  Is  ³ 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
      uporządkowanie terenu rozbiórki;

g) dla rozbiórki znaków drogowych:
      demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
      odkopanie i wydobycie słupków,



      zasypanie  dołów po słupkach wraz z  zagęszczeniem do uzyskania  Is  ³ 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
      uporządkowanie terenu rozbiórki;
h) dla rozbiórki przepustu:
      odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
      ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
      rozebranie elementów przepustu,
      sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
      zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  ³ 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
 uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco

ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury  stalowe  bez  szwu  ciągnione  i  walcowane  na

zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki  nierównoramienne  stalowe  walcowane  na

gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem

gładkim, okrągłym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków.

1.2. Zakres stosowania SST

             Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych..

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem

drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w 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

Nie występują.

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 usuwania drzew i krzaków

             Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
 piły mechaniczne,
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,    spycharki,
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające  wartość jako materiał  użytkowy (np.  budowlany,  meblarski  itp.) powinny być

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

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. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren  pod  budowę  drogi  w  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  dokopów  i  w  innych  miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym,

ustalonym przez inspektora nadzoru.



W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

W  miejscach  nasypów  teren  należy  oczyścić  tak,  aby  części  roślinności  nie  znajdowały  się  na
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w
punkcie 5.3.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych,  nie przeznaczona do usunięcia,  powinna być przez
Wykonawcę  zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.  Jeżeli  roślinność,  która  ma  być  zachowana,  zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób
zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew i krzaków

Pnie  drzew  i  krzaków  znajdujące  się  w  pasie  robót  ziemnych,  powinny  być  wykarczowane,  za
wyjątkiem następujących przypadków:
a)      w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu

znajduje  się  co  najmniej  2  metry  od  powierzchni  projektowanej  korony drogi  albo  powierzchni  skarpy
nasypu.  Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte  nie wyżej  niż 10 cm ponad powierzchnią
terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,

b)     w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny
być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się
w nich wody.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.

Młode drzewa i  inne rośliny przewidziane  do ponownego sadzenia  powinny być wykopane z dużą
ostrożnością,  w  sposób  który  nie  spowoduje  trwałych  uszkodzeń,  a  następnie  zasadzone  w  odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami inspektora nadzoru.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób
wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich
przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub
jego  przerwania,  a  nagromadzony  materiał  do  spalenia  stanowi  przeszkodę  w  prowadzeniu  innych  prac,
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez inspektora nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości
po spaleniu, za zgodą inspektora nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta
warstwą  gruntu  o  grubości  co  najmniej  30  cm  i  powinna  być  odpowiednio  wyrównana  i  zagęszczona.
Pozostałości  po  spaleniu  nie  mogą  być  zakopywane  pod  rowami  odwadniającymi  ani  pod  jakimikolwiek
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA 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. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności,
wykarczowania  korzeni  i  zasypania  dołów.  Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  doły  powinno  spełniać
odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

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 robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:
       dla drzew - sztuka,
       dla krzaków- hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:

      wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
      wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
      zasypanie dołów,
      uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
 



SZCZEGÓLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII

TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE

I BUDOWIE DRÓG



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie  i budowie dróg.

1.2. Zakres stosowania SST

             Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych

1.3. Zakres robót objętych SST

                Roboty omówione w SST mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
przy budowie i przebudowie dróg publicznych.

1.4. Określenia podstawowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.12. Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale telefoniczne w jednym
mieście.

1.4.13. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych.

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

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

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

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

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

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu dalekosiężnego.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania

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

                Materiały  do  budowy  kablowych  linii  telekomunikacyjnych  nabywane  są  przez  Wykonawcę  u
wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Materiały budowlane

2.2.1. Cement

                Do  wykonania  studni  kablowych  zaleca  się  stosowanie  cementu  portlandzkiego,  spełniającego
wymagania normy PN-88/B-30000 [43].

                Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [50] i
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

                Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom
BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda



                Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody
powinna odpowiadać barwie  wody wodociągowej.  Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

                Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-
88/B-06250 [3].

                Studnie  kablowe  i  jej  prefabrykowane  elementy  mogą  być  składowane  na  polu  składowym  nie
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi.  Elementy studni powinny być ustawione warstwami na
wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.

2.3.2. Bloki betonowe płaskie

                Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15 [5].

                Składowanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych.

2.4. Materiały gotowe

2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

                Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać normie
PN-80/C-89203 [6].

                Rury  należy  przechowywać  na  utwardzonym  placu,  w  nienasłonecznionych  miejscach
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

                Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:

     wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [44],

     ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [45],

     wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30 [46].

                Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4.3. Szafki kablowe

                Budowane w ciągach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny być zgodne z normą BN-
86/3223-16 [47].

                Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych należy przechowywać w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

2.4.4. Skrzynki kablowe

                Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą BN-80/3231-25
[14] i BN-80/3231-28 [15].



                Skrzynki  kablowe  powinny  być  przechowywane  w  suchych  pomieszczeniach  i  nie  narażone  na
uszkodzenia mechaniczne.

2.4.5. Zespoły i skrzynie pupinizacyjne

                Zespoły i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadać normie BN-79/3223-02 [48].

                Skrzynie  zespołów  pupinizacyjnych  powinny  być  przechowywane  w  pozycji  normalnej  pracy,
zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

                Zespoły pupinizacyjne luzem powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pozycji
pionowej, w temperaturze od 0oC do 30 oC i wilgotności nie większej niż 80%.

2.4.6. Kable

                Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala się w uzgodnieniu z urzędem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

                Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1
SST.

                Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w
normie PN-76/D-79353 [7] i zależą od średnicy kabla i jego powłoki.

                Każdy bęben jest  nacechowany numerem wielkości  i  numerem ewidencyjnym oraz następującymi
znakami i napisami:

     nazwą i znakiem fabrycznym producenta,

     strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.

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

                Stosuje się następujące typy kabli:

1)     Kable  kanałowe -  w liniach  kablowych kanałowych powinny być  stosowane telekomunikacyjne  kable
miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), wg PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11]
oraz  telekomunikacyjne  kable  miejscowe  o  izolacji  papierowo-powietrznej  i  powłoce  polietylenowej  z
zaporą przeciwwilgociową (XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z odpowiednim urzędem
telekomunikacyjnym  można  stosować  telekomunikacyjne  kable  miejscowe  o  izolacji  polietylenowej
(XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13].

2)     Kable  ziemne  -  w  liniach  kablowych  ziemnych  powinny  być  stosowane  telekomunikacyjne  kable
miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej opancerzone wg PN-85/T-90311 [11].

W uzgodnieniu  z  urzędem  telekomunikacyjnym można  stosować  telekomunikacyjne  kable  miejscowe  o
izolacji  polietylenowej  wg  PN-83/T-90330  [13]  oraz  o  izolacji  i  powłoce  polietylenowej  z  zaporą
przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową, wg PN-83/T-
90331 [12].

3)     Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji  papierowej  i  powłoce  ołowianej  (TKM),  wg PN-85/T-90311 [11]  oraz  o izolacji  i
powłoce z tworzyw termoplastycznych wg PN-83/T-90330 [13]. Ilość czwórek w tych kablach nie może
przekroczyć 30.



4)     Kable dalekosiężne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosiężnych należy stosować
następujące kable:

a)     dalekosiężne  symetryczne  z  wiązkami  parowymi,  o  izolacji  polietylenowej  piankowej  i  o  powłoce
aluminiowej, nieopancerzonej i opancerzonej z osłonami ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-
90341 [25], PN-84/T-90342 [26],

b)    dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji polietylenowej i o powłoce ołowianej, z
osłonami ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346 [51], PN-84/T-90347 [28],

c)     dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej i polistyrenowo-
powietrznej,  o  powłoce  metalowej,  z  osłonami ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52],  PN-87/T-90351
[29], PN-87/T-90352 [30],

d)    miejscowe  z  żyłami  o  izolacji  papierowej  i  powłoce  ołowianej,  nieopancerzone  i  opancerzone  z
osłonami ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11],

e)     miejscowe z żyłami o izolacji i powłoce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone i opancerzone z
osłonami  ochronnymi  wg  PN-83/T-90330  [13],  PN-83/T-90331  [12],  PN-83/T-90332  [31],  a  także
ekranowane o powłoce stalowej wg WT-84/K-187 [32],

f)      dalekosiężne współosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o powłokach ołowianych i aluminiowych,
nieopancerzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K-245.02 [34],

g)    dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o
powłoce ołowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] i WT-80/K-133 [36],

h)    dalekosiężne z wiązkami czwórkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o powłoce stalowej, z osłoną
polietylenową wg WT-84/K-186 [37].

             Ustalenie typu kabla, ilości żył, rodzaju izolacji i osłony ze względu na przebudowę, a nie budowę linii
kablowej należy do odpowiedniego Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania

                Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu
itp.

                Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

                Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej,  SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

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

     ubijak spalinowy,

     żurawik hydrauliczny,



     sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna,

     wciągarka mechaniczna kabli,

     wciągarka ręczna kabli,

     miernik sprzężeń pojemnościowych,

     sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna,

     megomierz,

     mostek kablowy,

     generator poziomu do 20 kHz,

     miernik poziomu do 20 kHz,

     przesłuchomierz,

     koparka jednonaczyniowa kołowa,

     urządzenie do przebić poziomych,

     ciągnik balastowy,

     koparka na podwoziu gąsiennicowym,

     żuraw samochodowy 6 t,

     ciągnik siodłowy z naczepą,

     pługoukładacz kabli na ciągniku gąsiennicowym,

     ciągnik gąsiennicowy,

     miernik pojemności skutecznej,

     zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

     próbnik wytrzymałości izolacji,

     wzmacniacz heterodynowy,

     miernik oporności pozornej,

     poziomoskop,

     równoważnik nastawny,

     transformator symetryczny,

     wzmacniacz mocy,



     oscyloskopowy miernik sprzężeń.

4. transport

4.1. Wymagania ogólne

                Wykonawca  jest  obowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

                Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej,  SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiałów i elementów

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

     samochód skrzyniowy,

     samochód samowyładowczy,

     samochód dostawczy,

     przyczepa dłużycowa,

     przyczepa do przewozu kabli,

     przyczepa niskopodwoziowa.

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

                Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spełniają
wymagań  norm  BN-73/8984-05  [8],  BN-76/8984-17  [17],  BN-88/8984-17/03  [38]  i  BN-89/8984-18  [42]
podlegają przebudowie.

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

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

     wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia istniejąca,

     wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu
ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,

     zdemontować kolizyjny odcinek linii.



                Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy
[53].

                Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii  telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.

                Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie
zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż.

                W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia,  Wykonawca powinien
powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

                W szczególnych  przypadkach  Wykonawca  może  pozostawić  elementy  linii  bez  demontażu,  o  ile
uzyska na to zgodę inspektora nadzoru.

                Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym  gruntem i
wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.

                Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

                Wzdłuż  dróg  kanalizacja  kablowa  powinna  być  ułożona  równolegle  do  osi  drogi  poza  pasem
drogowym lub za zgodą zarządu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawą nr 60 Rady Ministrów [54].

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

                Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji:

a)     na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,

b)    na załomach trasy - studnie narożne,

c)     na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne,

d)    przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e)     na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe.

5.1.1.3. Długość przelotów między studniami

                Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać:

a)     120 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków betonowych,

b)    150 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,

c)     100 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków betonowych,

d)    120 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,

e)     50 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i bloków betonowych,

f)      70 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.



5.1.1.4. Głębokość ułożenia kanalizacji

                Głębokość  ułożenia  kanalizacji  powinna  być  taka,  aby  najmniejsze  pokrycie  liczone  od  poziomu
terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:

a)     0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

b)    0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

c)     0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

                Przy  przejściach  pod jezdnią  głębokość  ułożenia  kanalizacji  powinna być  taka,  aby  odległość  od
nawierzchni  nie  była  mniejsza  od  0,8  m.  W  przypadkach  uwarunkowanych  trudnościami  technicznymi
dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do 0,4 m jeśli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m
jeśli jest zbudowana z bloków betonowych.

5.1.1.5. Prostoliniowość przebiegu

                Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej.

                Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynoszą:

a)     3 cm przy przelocie między studniami do 30 m,

b)    5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m,

c)     7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m,

d)    10 cm przy przelotach między studniami od 75 do 100 m,

e)     12 cm przy przelotach między studniami od 100 do 120 m.

                Dopuszczalne  odchylenia osi  kanalizacji  od linii  prostej  dotyczą miejsc,  w których konieczne  jest
ominięcie przeszkód terenowych.

                W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia
nie był mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

                Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór kablowych
spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%.

5.1.1.7. Ciągi kanalizacji

5.1.1.7.1. Wymagania ogólne

Ilość  otworów  kanalizacji  powinna  być  ustalona  w  uzgodnieniu  z  urzędem  telekomunikacyjnym
odpowiednim dla danego terenu.

5.1.1.7.2. Zestawy z bloków betonowych

                Do zestawów kanalizacji z bloków betonowych należy stosować bloki betonowe wg BN-74/3233-15
[5].

5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW



                Do zestawów kanalizacji z rur PCW należy stosować rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o
średnicy 120 mm (110 mm) i grubościach ścianek nie mniejszych od      2 mm wg BN-80/C-89203 [6].

5.1.8. Roboty ziemne

5.1.8.1. Trasa kanalizacji

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

5.1.8.2. Głębokość wykopów

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze.

5.1.8.3. Szerokość wykopów

                Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

5.1.8.4. Przygotowanie wykopów

                Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05 [8]. Ściany wykopów powinny być pochyłe.

5.1.8.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu

                Przed  ułożeniem  kanalizacji  dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  i  ukształtowane  ze  spadkiem
zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy
ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej           10 cm.

5.1.9. Układanie ciągów kanalizacji

5.1.9.1. Układanie bloków betonowych

                Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcinku od studni do studni bloki powinny
być układane bez załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. Miejsce styków bloków, po połączeniu ich kołkami
stalowymi z pręta o średnicy 8 mm, powinny być polane wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości
około 10 cm i grubości co najmniej 2 cm.

                Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być sprawdzona współosiowość obu bloków za
pomocą sprawdzianu wg BN-76/3238-13 [9].

5.1.9.2. Układanie rur PCW

                Z  pojedynczych  rur  PCW  należy  tworzyć  zestawy  kanalizacji  wg  ustalonych  z  urzędem
telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach.

                Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem,
wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym.

5.1.10. Zasypywanie kanalizacji

5.1.10.1. Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych

                Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betonowych należy rozpoczynać od zasypania przestrzeni
między ściankami wykopu i bocznymi ściankami bloków piaskiem lub rozkruszonym gruntem.



                Następne bloki powinny być zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubości około 10 cm
bez  ubijania,  a  z  kolei  warstwami  rodzimego  gruntu  o  grubości  po  około  20  cm  ubijając  każdą  warstwę
ubijakami mechanicznymi.

5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

                Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do
grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20
cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi.

5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach

                Ciągi kanalizacji w konstrukcji żelbetowej mostów i wiaduktów powinny być budowane z bloków
betonowych, rur PCW lub rur stalowych.

5.1.12. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji

5.1.12.1. Trasa kanalizacji

                Na skrzyżowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna być  zgodna z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.1.8.1 niniejszej SST i zlokalizowana pod kątem 90o do osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15o. Pod
projektowanymi drogami kanalizację teletechniczną należy układać w wykopach przed robotami drogowymi, a
pod jezdniami istniejącymi metodą poziomego wiercenia sprzętem dostępnym Wykonawcy i zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.

5.1.12.2. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi

                Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować
się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej SST.

                Najważniejsze  dopuszczalne  odległości  w  rzucie  pionowym  lub  poziomym  między  krawędziami
ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w tablicy 5
normy BN-73/8984-05 [8].

5.2. Studnie kablowe

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

                Na  ciągach  kanalizacji  kablowej  należy  stosować  studnie  kablowe  wg  klasyfikacji  i  wymiarów
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4].

                Studnie kablowe należy stosować wg zasad:

a)     SK1   - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,

b)    SK2   - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,

c)     SK6   - kanalizacja od 2 do 6 otworów magistralna,

d)    SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworów magistralna,

e)     SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworów magistralna,

f)      SKS   - przed szafkami kablowymi.



5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpośrednio na budowie

                Studnie bezpośrednio na budowie powinny być wykonywane zgodnie z normą BN-73/8984-05 [8] i
typową dokumentacją na nie.

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatów

                Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.3.1. Stosowane typy kabli

                Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.4.6 SST.

5.3.2. Pupinizacja kabli

                Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane, w przebudowie należy
zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek.

5.3.3. Układanie kabli w kanalizacji

                Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień:

a)     w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jednego otworu
nie wolno wciągać więcej niż:

      1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm,

      2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu,

      3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji,

b)    w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się
krzyżować  między  sobą,  promień  wygięcia  kabla  TKM nie  powinien  być  mniejszy  od  10-krotnej  jego
średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy.

5.3.4. Układanie kabli w ziemi

                Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi drogi i równolegle do ciągów
innych urządzeń podziemnych.

                Kabel  ziemny powinien być ułożony w wykopie linią falistą,  przy czym zwiększenie długości  na
falowanie powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% długości trasowej.

                Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być mniejsza od
0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej
odległości do 0,5 m.

                Przy złączach kablowych w ziemi,  zapasy kabli nie powinny być mniejsze od        0,25 m, a przy
skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni.

5.3.5. Zawieszanie kabli



                Kable  linii  nadziemnych  należy  zawieszać  na  linkach  nośnych  lub  drutach,  zakończonych
naprężnikami śrubowymi wg BN-70/3233-05 [49].

                Odległość między sąsiednimi haczykami zawieszonymi na lince nośnej lub drucie, powinna wynosić:

      0,25 m - dla kabli o średnicy do 18 mm,

      0,3   m - dla kabli o średnicy powyżej 18 mm.

                Wysokość zawieszenia kabla od dróg nie powinna być mniejsza od 3,5 m w odniesieniu do najniżej
położonego punktu kabla od powierzchni terenu.

5.3.6. Wprowadzenie kabli na słupy kablowe

                Odcinek  kabla  wprowadzony  do  skrzynki  kablowej  na  słupie  linii  napowietrznej  powinien  być
zabezpieczony osłoną ochronną lub rurą z PCW do wysokości 3 m w górę i 0,5 m w dół od powierzchni ziemi.
Przy słupie powinien być ułożony zapas kabla.

                Wprowadzone na słup kable należy zakończyć głowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 x
2 wg BN-80/3231-25 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].

5.3.7. Montaż kabli

                Złącza  na  kablach  obołowionych powinny odpowiadać  wymaganiom normy BN-65/8984-11 [16].
Złącza na kablach XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu [50].

5.3.8. Skrzyżowania i zbliżenia 

5.3.8.1. Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami

                Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, betonowych lub
innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

5.3.8.2. Skrzyżowania kabli ziemnych z rurociągami

                Przy  skrzyżowaniu  linii  kablowej  z  rurociągiem  podziemnym,  kabel  powinien  być  ułożony  nad
rurociągiem. Jeśli  odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest  od podanych w tablicy 5
normy BN-76/8984-17 [17], należy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych właściwościach
na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu.

5.3.8.3. Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami 

            elektroenergetycznymi

                Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

5.3.8.4. Zbliżenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudową linii

            elektroenergetycznych

                Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być
zgodne z PN-75/E-05100 [19].

5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń

            i obiektów



                Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów podane są w
tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17].

5.3.8.6. Skrzyżowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

                Najmniejsza  dopuszczalna  wysokość  zawieszenia  telekomunikacyjnych  kabli  nadziemnych  przy
skrzyżowaniu z drogami powinna wynosić 5 m.

5.3.9. Ochrona linii kablowych

5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzeń mechanicznych

                Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych przykrywami kablowymi w
następujących przypadkach:

a)     na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony granicy zabudowy,

b)    przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi o odległościach
mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wyładowań atmosferycznych

                W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej należy w skrzynkach
kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.3.9.3. Kontrola ciśnieniowa szczelności powłok kabli

                W sieciach miejscowych należy stosować bezpiecznikowy system kontroli ciśnieniowej kabli wg BN-
76/8984-26 [20]. Kontrolą ciśnieniową powinny być objęte kable międzycentralowe i magistralne.

5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

5.3.10.1. Wymagania ogólne

                Trwałą  i  wyraźną  numerację  należy  umieszczać  na szafkach  kablowych,  kablach,  głowicach  oraz
puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą szablonów wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2. Znakowanie kabli

                Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 [22] z wyraźnie odciśniętymi numerami.

                Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów,
powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23].

5.4. Telekomunikacyjne kable wewnątrzstrefowe i dalekosiężne

5.4.1. Uwagi ogólne

                Zasady  budowy  telekomunikacyjnych  kabli  wewnątrzstrefowych  (okręgowych)  i  dalekosiężnych
(międzymiastowych) są jednakowe i dlatego w dalszej części niniejszej SST nie rozróżnia się tego podziału.

5.4.2. Stosowane typy kabli

                Typy kabli podaje się w punkcie 2.4.6.

5.4.3. Wybór trasy linii kablowej



5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzdłuż dróg

                Trasa  przebiegu  linii  kablowej  wzdłuż  dróg  powinna  być  usytuowana  poza  pasem drogowym w
odległości co najmniej 1 m od jego granicy.

                Na odcinkach  dróg przechodzących przez  tereny zabudowane,  zalesione,  zalewowe i  bagniste  lub
zajęte  przez  różne  obiekty  nie  pozwalające  na  dotrzymanie  wymagań  zbliżeń  i  skrzyżowań,  dopuszcza  się
usytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym:

      w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezpośrednio zabudowanych bez odcinków lub terenów
zalewowo-bagnistych,

      poza koroną drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istnieją tereny zalesione lub zadrzewione,

      w koronie drogi na poboczu za zgodą zarządu drogi.

                Odległość ułożonego kabla od istniejącego lub projektowanego zadrzewienia  drogowego powinna
wynosić co najmniej 2 m licząc od lica pni drzew.

                Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak ułożone, aby złącza kablowe i skrzynie pupinizacyjne były
usytuowane w miejscach zapewniających trwałe poziome ich położenie.

5.4.4. Dobór osłon złączowych i muf

                Osłony złączowe i mufy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST oraz dostosowane do
typu kabla, średnic i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak również warunków środowiskowych.

5.4.5. Odcinki pupinizacyjne

                Nominalna długość odcinka pupinizacyjnego powinna wynosić 1700 m ± 2%. Długość ta powinna być
jednakowa dla całej linii, z dopuszczalną różnicą między sąsiednimi odcinkami pupinizacyjnymi ± 10 m.

5.4.6. Układanie kabli w ziemi

5.4.6.1. Wymagania ogólne

                Odcinki kabli mogą być układane ręcznie lub za pomocą maszyn. Zastosowana technologia układania
kabli w ziemi powinna zapewnić właściwe ułożenie kabli.

                Kable w ziemi powinny być układane bez naprężeń z falowaniem 0,3% długości.

                Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promień gięcia kabla nie może być mniejszy od:

      20-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli współosiowych,

      16-krotnej średnicy zewnętrznej  - w przypadku kabli symetrycznych z żyłami z izolacją polistyrenowo-
powietrzną,

      13-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych z powłoką ołowianą.

5.4.6.2. Głębokość układania kabli

                Głębokość ułożenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla ułożonego na dnie rowu
powinna wynosić:

      1 m - dla kabli z torami współosiowymi oraz symetrycznymi dla systemów 60-krotnych      i wyższych,



      0,8 m - dla pozostałych kabli symetrycznych.

5.4.6.3. Zapasy kabli

                W czasie układania kabli należy pozostawić następujące zapasy kabli:

      w  miejscach  styku  dwóch  odcinków  fabrykacyjnych;  końcówki  kabli  dla  wykonania  złącza  powinny
zachodzić na siebie na długość 1,5 m,

      przy złączach na kablach symetrycznych należy przewidzieć zapasy po 0,3 m z każdej strony złącza,

      przy złączach na kablach współosiowych należy przewidzieć zapasy po 0,5 m z każdej strony złącza,

      przy skrzyniach pupinizacyjnych należy przewidzieć ułożenie zapasów po 1,5 m z każdej strony skrzyni.

5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla

                W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane wzdłużnie i poprzecznie:

      przebieg kabla,

      położenie złączy,  skrzyń pupinizacyjnych,  stacji  wzmacniakowych,  przepustów dla kabla oraz zapasów
kabla.

                Domiarowanie powinno być wykonane do istniejących w terenie obiektów stałych lub do słupków
oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Należy stosować słupki oznaczeniowe (SO) lub
oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [23].

5.4.7. Układanie kabli w kanalizacji kablowej

5.4.7.1. Odcinki instalacyjne

                Odcinki instalacyjne kabli powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.4.8. Znakowanie kabli

                Kable w studniach kablowych powinny być oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 [24]
zawierającymi numer kabla.

5.4.9. Skrzyżowania i zbliżenia

5.4.9.1. Wymagania ogólne

                Przebieg  linii  kablowej  powinien  być  wykonany  tak,  aby  liczba  miejsc  kolizyjnych  z  innymi
urządzeniami była jak najmniejsza.

                Skrzyżowanie kabli z drogami powinno być pod kątem 90o z dopuszczalną odchyłką do 15o.

5.4.9.2. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami

                Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej lub też w rurach
ochronnych stalowych, betonowych lub grubościennych z PCW ułożonych zgodnie z wymaganiami wg BN-
73/8984-05 [8].

                Rury ochronne powinny być ułożone poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5 m poza
krawędzie drogi. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1
m.



                Rury ochronne powinny być układane na głębokości:

      co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych,

      co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozostałych,

      co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniającego.

                W przypadku  równoległego  usytuowania  trasy  linii  kablowej  w pasie  drogowym odległość  kabla
powinna wynosić co najmniej:

      1 m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu,

      1 m na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeżeli istnieje konieczność usytuowania kabla w koronie drogi,

      0,5 m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3. Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami

                Przy  skrzyżowaniu  z  rurociągami  podziemnymi  kable  należy  układać  nad  rurociągami  w  rurach
ochronnych.

                Długość rury powinna przekraczać o 1 m szerokość obrysu rurociągu z każdej jego strony. Dopuszcza
się zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39].

                Dopuszcza się również ułożenie kabla pod rurociągami, jeżeli górna powierzchnia jego ułożenia jest
na  głębokości  mniejszej  niż  0,5 m.  W tym przypadku  kabel  powinien  być  ułożony w rurze  ochronnej  lub
zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78 [39].

5.4.9.4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi

                Skrzyżowania  i  zbliżenia  telekomunikacyjnych  linii  kablowych  z  liniami  kablowymi
elektroenergetycznymi powinny być wykonane wg PN-76/E-05125 [18].

5.4.9.5. Skrzyżowania i zbliżenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

            i stacjami transformatorowymi

                Skrzyżowania  i  zbliżenia  telekomunikacyjnych  linii  kablowych  z  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi powinny być wykonane wg PN-75/E-5100 [19].

5.4.10. Ochrona linii kablowych

5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

                Kable ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w następujących przypadkach:

a)     na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granicą,

b)    w miejscach ułożenia złączy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi miejscami,

c)     w  miejscach  położonych  w  odległości  mniejszej  niż  2  m  do  słupów  linii  telekomunikacyjnych  lub
elektroenergetycznych, a także od drzew na terenie leśnym.

                Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:



      ułożenie  nad  kablem  taśmy  ostrzegawczej  w  kolorze  żółtym z  napisem  „Uwaga  kabel”  -  w  połowie
głębokości ułożenia kabla,

      ułożenie nad kablem kształtek ceramicznych, przykryw betonowych lub żelbetowych wg BN-72/3233-12
[40] na 10 cm warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.

5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wyładowaniami atmosferycznymi

                Ochrona kabli ułożonych w ziemi przed wyładowaniami atmosferycznymi powinna być wykonana
zgodnie  z  wytycznymi  ochrony  odgromowej  telekomunikacyjnych  kabli  dalekosiężnych  o  powłokach
metalowych.

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korozją

                Kable  telekomunikacyjne  powinny być  zabezpieczone  przed  działaniem korozji  elektrochemicznej
przez zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-77/E-05030/00 i 01 [41].

5.4.10.4. Ochrona ciśnieniowa linii kablowych

                Wszystkie linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe powinny być szczelne, a więc ośrodki
tych kabli powinny być trwale zabezpieczone przed dostępem wilgoci za pomocą powłok kablowych. Linie
kablowe powinny być poddane kontroli ciśnieniowej z automatycznym dopełnieniem gazu wg BN-76/8984-26
[20].

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”.

                Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie
linii kablowej.

                Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu  wskazania
inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami  SST i PZJ.

                Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

                Po wykonaniu badania,  Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji  inspektora
nadzoru.

                Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej,  którą może
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora nadzoru.

                Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli urzędu
telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji  i teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych
instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

                Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

      trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,



      przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,

      prawidłowości  wykonania  ciągów  kanalizacji  polegającej  na  sprawdzeniu  drożności  rur,  wykonania
skrzyżowań z obiektami,

      prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy BN-85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

                Kontrola  jakości  wykonania  przebudowy  telekomunikacyjnych  kabli  miejscowych  polega  na
sprawdzeniu:

      tras kablowych,

      skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,

      ochrony linii kablowych,

      szczelności powłok,

      zabezpieczenia kabli przed korozją.

                Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].

                Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy BN-
76/8984-17 [17].

6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne

                Kontrola  jakości  wykonania  przebudowy  telekomunikacyjnych  kabli  dalekosiężnych  polega  na
sprawdzeniu:

      montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny,

      wymiarów,

      materiałów,

      poprawności doboru średnic żył i pojemności jednostkowych,

      doboru osłon złączy i muf,

      długości odcinków pupinizacyjnych,

      głębokości ułożenia kabla w ziemi,

      wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii kablowej,

      montażu złączy kablowych,

      ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

      ochrony od wyładowań atmosferycznych,

      ochrony ciśnieniowej,



      wykonania środków ochrony przed korozją.

                Ponadto należy przeprowadzić  próby badania  i  pomiary  elektryczne  na zgodność z wymaganiami
punktu 11 normy BN-89/8984-18 [42].

6.5. Ocena wyników badań

Przedstawioną  do  odbioru  kablową  linię  telekomunikacyjną  należy  uznać  za  wykonaną  zgodnie  z
wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w    rozdziale 6 OST dały dodatni wynik.

                Elementy  linii  i  kanalizacji,  które  w  wyniku  przeprowadzonych  badań  otrzymały  ocenę  ujemną,
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7. Obmiar robót

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

                Obmiaru  robót  dokonać  należy  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  i  ewentualnie  dodatkowe
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

                Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. Odbiór robót

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

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

     aktualną powykonawczą dokumentację projektową,

     geodezyjną dokumentację powykonawczą,

     protokóły z dokonanych pomiarów,

     protokóły odbioru robót zanikających,

     protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład radiokomunikacji i teletransmisji.

9. Podstawa płatności

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

                Cena wykonania robót obejmuje:

     roboty przygotowawcze,

     dostarczenie i zmontowanie urządzeń,

     uruchomienie przebudowywanych urządzeń,

     zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,

     transport zdemontowanych materiałów,



     przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,

     wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych.

10.  Przepisy związane

10.1. Normy

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

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

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

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

papierowej, o powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone.
12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o

izolacji  polietylenowej  z  zaporą  przeciwwilgociową,  nieopancerzone  i
opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową.

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.
16. BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne.
17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.
18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
20. BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym

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

znakowania.
22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne  linie  kablowe.  Słupki  oznaczeniowe  i  oznaczeniowo-

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania.
43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów

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

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

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

10.2. Inne dokumenty

53.  Instrukcja  montażu  telefonicznych  kabli  miejscowych  o  izolacji  papierowo-powietrznej  i  powłoce
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r.

54.  Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

55.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13
z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem

instalacji.

1.3. Zakres robót objętych SST

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

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  albo  rozdrobnionych  odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

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

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

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

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

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
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1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10.  Bagno  -  grunt  organiczny  nasycony  wodą,  o  małej  nośności,  charakteryzujący  się  znacznym  i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.11. Grunt  skalisty  -  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany  o  nieprzesuniętych  blokach,  którego  próbki  nie
wykazują  zmian objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod działaniem wody destylowanej;  mają wytrzymałość  na
ściskanie  Rc ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych  albo  narzędzi  pneumatycznych  lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.4.14. Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy nasypów oraz  innych  prac  związanych  z  trasą
drogową.

1.4.15. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan zagęszczenia  gruntu,  określona  wg
wzoru: 

ds

d
sI






gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds - maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  w

normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [2],  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona
wg wzoru:

 10

60

d

d
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gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Podział gruntów

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

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.



Jeżeli  grunty przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości  robót
ziemnych,  zostały za zgodą Inżyniera  wywiezione przez  Wykonawcę poza teren  budowy z przeznaczeniem
innym  niż  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez
Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny
być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie
budowy gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub  nadmiernej
wilgotności.

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8]
 
 

Kategoria

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Gęstość
objętościowa

w stanie
naturalnym

kN/m3

Przeciętne spulchnienie po
odspojeniu w % od pierwotnej

objętości1)

 
1

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15

 
 
 
 
 
2

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne

17,7
 

od 15 do 25
 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 
30 mm

12,7 od 15 do 25

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna

16,7
 

od 15 do 25
 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 16,7 od 15 do 25

 
 
 
 
 
 
 
3

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna

 
18,6

 
od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 40 mm

 
17,7

 
od 20 do 30

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów

 
19,6

 
od 20 do 30

Mady i namuły gliniaste rzeczne
 

17,7
19,6

od 20 do 30
 

Popioły lotne zleżałe 17,7
19,6

od 20 do 30

 
 
 
 
4

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu

 
 

19,6

 
 

od 25 do 35
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i 
zwarte

20,6 od 25 do 35

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 
10% objętości gruntu

 
20,6

 
od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 
50 kg
Iłołupek miękki

16,7
19,6

od 25 do 35
od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 
lub z głazami o masie do 10 kg

 
19,6

 
od 25 do 35



 
 
 
 
 
5

Żużel hutniczy niezwietrzały
 

14,7
19,6

od 30 do 45
 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
10¸30% objętości gruntu

 
20,6

 
od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 
90 mm

17,7 od 30 do 45

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg

 
17,7

 
od 30 do 45

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane
 

16,7
22,6

 
od 30 do 45

Opoka kredowa miękka lub zbita
 

16,7
22,6

 
od 30 do 45

Węgiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Iły przewarstwione łupkiem
 

14,7
19,6

od 30 do 45
 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepieńce słabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 15,7 od 30 do 45

 
 
 
6

Iłołupek twardy 26,5 od 30 do 45
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapień marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50

 
 
 
7

Łupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o 
spoiwie krzemionkowym

 
23,5

 
od 45 do 50

Wapień niezwietrzały 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 23,5 od 45 do 50

 
 
8

Łupek plastyczny twardy niespękany 24,5 od 45 do 50

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapień twardy niezwietrzały 24,5 od 45 do 50

Marmur i wapień krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

 
 
 
 
9

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym

25,5 od 45 do 50

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym

 
25,5

 
od 45 do 50

Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapień bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50

 
 

Granit średnio i drobnoziarnisty
 

25,5
26,5

od 45 do 50
 



 
 
 
 

10

Sjenit średnioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5

27,4
od 45 do 50

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

 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszczególnieni
e

właściwości

Jednostki Grupy gruntów
Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu         rumosz 
niegliniasty

       żwir
       pospółka
       piasek 

gruby
       piasek 

średni
       piasek 

drobny
       żużel 

nierozpadowy

       piasek 
pylasty

       

zwietrzelina 
gliniasta

       rumosz 
gliniasty

       żwir 
gliniasty

       pospółka 
gliniasta

mało 
wysadzinowe
       glina 

piaszczysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta 
zwięzła

       ił, ił 
piaszczysty, ił 
pylasty

bardzo 
wysadzinowe
       piasek 

gliniasty
       pył, pył 

piaszczysty
       glina 

piaszczysta, 
glina, glina 
pylasta

       ił 
warwowy

2 Zawartość
cząstek
£ 0,075 mm
£ 0,02   mm

 
%

 
 

< 15
< 3

 
 

od 15 do 30
od 3 do 10

 
 

> 30
> 10

3 Kapilarność
bierna Hkb

 
m

 
< 1,0

 
³ 1,0

 
> 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP

  
> 35

 
od 25 do 35

 
< 25

 
 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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



3.2 Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
      odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
      jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
      transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
      sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport gruntów

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

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

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

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy
pomiarze  łatą  3-metrową,  albo  powinny być spełnione inne wymagania  dotyczące  równości,  wynikające  ze
sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach  skalistych wymagania,  dotyczące  równości  powierzchni  dna wykopu oraz pochylenia i
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

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

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

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

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



W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom
poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ wód z  wykopu.  O ile  w dokumentacji  projektowej  nie
zawarto  innego  wymagania,  spadek  poprzeczny  nie  powinien  być  mniejszy  niż  4%  w przypadku  gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.  Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności  i  sposobu odspajania gruntów oraz  terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i  /lub  dreny.  Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji

określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

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

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

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

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3  m  i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na
prostych,  w punktach  głównych łuku,  co  100 m na
łukach o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

2 Pomiar szerokości dna 
rowów

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar  spadku  podłużnego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m
oraz w punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej
warstwy  lecz  nie  rzadziej  niż  raz  na  każde  500 m3

nasypu

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego



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

6.3.3. Szerokość dna rowów

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

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

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

6.3.5. Pochylenie skarp

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

6.3.6. Równość korony korpusu

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

6.3.7. Równość skarp

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

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

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

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  określony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  [7]  powinien  być  zgodny  z
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

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

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST D-02.01.01, -02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. 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 (kat. I-V).

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania
podano  w  OST  D-02.00.01,  tablica  1.  W  wymienionej  tablicy  określono  przeciętne  wartości  gęstości
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01, pkt 2,
tablica 1.

3. SPRZĘT

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

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyższego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody
Inżyniera.

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

Jeżeli  grunt  jest  zamarznięty  nie  należy  odspajać  go  do  głębokości  około  0,5  metra  powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
 

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

Strefa korpusu
Minimalna wartość Is dla:

autostrad i dróg
ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki

i bardzo ciężki
ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych

 
1,00

 
1,00

 
0,97

 
 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie  mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie  zagęszczanie  gruntów rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o
ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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



6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej  specyfikacji  oraz w dokumentacji  projektowej i  SST. W czasie kontroli  szczególną  uwagę należy
zwrócić na:
a)     odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b)    zapewnienie stateczności skarp,
c)     odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d)    dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e)     zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
      oznakowanie robót,
      wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
      odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
      profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
      zagęszczenie powierzchni wykopu , 
      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
      rozplantowanie urobku na odkładzie , 
      wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
      rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru nasypów.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

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

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205 [4].
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne
z zastrzeżeniami

Treść
zastrzeżenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy
przemarzania

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnis-tości 
U³15
5. Żużle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat)
6. Łupki 
przywęgłowe 
przepalone
7. Wysiewki 
kamienne o 
zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2%

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie
 

- gdy pory w gruncie 
skalistym będą 
wypełnione gruntem lub 
materiałem 
drobnoziarnistym

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

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

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych

- do nasypów nie 
wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem

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

< 35%

- w miejscach suchych lub
przejściowo 
zawilgoconych
 

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

- do nasypów nie 
wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami
 

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

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

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

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

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone
 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem 
drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe
 

- gdy zalegają w 
miejscach suchych lub są 
izolowane od wody



 
 
 
 
Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania

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

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

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

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne

- drobnoziarniste i  
nierozpadowe: straty 
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności 
wnoś³10

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania

 
 
Grunty 
niewysadzinowe

 
 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe

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

 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego

W  tablicy  2  podano,  dla  różnych  rodzajów  gruntów,  orientacyjne  dane  przy  doborze  sprzętu
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.
 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [8]

 
Działanie
sprzętu

 
Rodzaj sprzętu

Grunty niespoiste: piaski
żwiry pospółki

Grunty spoiste:
pyły, iły

Mieszanki gruntowe
 z małą zawartością frakcji

kamienistej
grubość
warstwy 
 w cm

liczba
przejazdów

grubość
warstwy

w cm

liczba
przejazdów

grubość
warstwy

w cm

liczba
przejazdów

 
Statyczne

1. Walce gładkie
2. Walce okołkowane
3. Walce ogumione 

(samojezdne i przyczepne)

od 10 do 20
-
 

od 20 do 40

od 4 do 8
-
 

od 6 do 10

od 10 do 20
od 20 do 30

 
od 30 do 40

od 4 do 8
od 8 do 12

 
od 6 do 10

od 10 do 20
od 20 do 30

 
od 30 do 40

od 4 do 8
od 8 do 12

 
od 6 do 10

 
Dynamiczne

4. Płytki spadające (ubijaki)
5. Szybko uderzające
   ubijaki
6. Walce wibracyjne 
   lekkie  (do 5 ton)
   średnie (5¸8 ton)
   ciężkie  (> 8 ton)
7. Płyty wibracyjne
   lekkie
   ciężkie
 

-
 

od 20 do40
 

od 30 do50
od 40 do60
od 50 do80

 
od 20 do40
od 30 do60

-
 

od 2 do4
 

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

 
od 5 do 8
od 4 do 6

od 50 do70
 

od 10 do20
 
-

od 20 do30
od 30 do40

 
-

od 20 do30

od 2 do 4
 

od 2 do 4
 
-

od 3 do4
od 3 do4

 
-

od 6 do8

od 50 do70
 

od 20 do30
 

od 20 do40
od 30 do50
od 40 do60

 
od 10 do20
od 20 do40

od 2 do 4
 

od 2 do 4
 

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

 
od 5 do 8
od 4 do 6

 



 

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych  lub  przez  Inżyniera.  Jeżeli  miejsce  to  zostało  wybrane  przez  Wykonawcę,  musi  być  ono
zaakceptowane przez Inżyniera.

Miejsce  ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane,  żeby zapewnić  przewóz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy
powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu
przydatności  zalegającego  gruntu  do  budowy nasypów oraz  po  wydaniu  zgody  na  piśmie  przez  Inżyniera.
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te
będą włączone do obmiaru robót i  opłacone przez  Zamawiającego tylko wówczas,  gdy odspojenie gruntów
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera.

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.
Dno  i  skarpy  ukopu  po  zakończeniu  jego  eksploatacji  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby

harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według
odrębnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

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

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu

Jeżeli  pochylenie  poprzeczne  terenu  w  stosunku  do  osi  nasypu  jest  większe  niż  1:5  należy,  dla
zabezpieczenia  przed  zsuwaniem  się  nasypu,  wykonać  w  zboczu  stopnie  o  spadku  górnej  powierzchni,
wynoszącym około 4% ±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej
strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia
jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie
zostało spełnione.

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  3  nie  mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

 



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

Nasypy
o wysokości

Minimalna wartość Is dla:
autostrad

i dróg
ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki

i bardzo ciężki
ruch mniejszy
od ciężkiego

do 2 metrów 1,00 0,97 0,95

ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów

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

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

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

5.3.3. Zasady wykonania nasypów

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inżyniera.

W  celu  zapewnienia  stateczności  nasypu  i  jego  równomiernego  osiadania  należy  przestrzegać
następujących zasad:
a)     Nasypy  należy  wykonywać  metodą  warstwową,  z  gruntów przydatnych  do  budowy nasypów.  Nasypy
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b)    Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i
sprzętu  używanego  do  zagęszczania.  Przystąpienie  do wbudowania  kolejnej  warstwy nasypu może nastąpić
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c)     Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na
całej  szerokości  nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy
nasypu.
d)    Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego
ze  spadkiem górnej  powierzchni  około  4%  ± 1%.  Kiedy  nasyp  jest  budowany  w terenie  płaskim spadek
powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.
e)     Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza  nasyp  z  zastosowaniem  ścieku.  Takie  ukształtowanie  górnej  powierzchni  gruntu  spoistego  zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.
f)      Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o
wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i
mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i  wprowadzenie korekty, polegającej  na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.
g)    Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubości  co  najmniej  0,5  metra  powyżej  najwyższego  poziomu  wody,  należy  wykonać  z  gruntu
przepuszczalnego.
h)    Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy
wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać
spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).
i)      Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier
może  dopuścić  czasowe  składowanie  gruntu,  pod  warunkiem  jego  zabezpieczenia  przed  nadmiernym
zawilgoceniem.



5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych

Wykonywanie  nasypów  z  gruntów  kamienistych  lub  gruboziarnistych  odpadów  przemysłowych
powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji
projektowej, SST lub przez Inżyniera:
a)     Wykonywanie  nasypów  z  gruntów  kamienistych  lub  gruboziarnistych  odpadów  przemysłowych  z
wypełnieniem wolnych przestrzeni

Każdą  rozłożoną  warstwę  materiałów  gruboziarnistych  o  grubości  nie  większej  niż  0,3  m,  należy
przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek
zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z
charakterystyką podaną w tablicy 1).
b)    wykonywanie  nasypów  z  gruntów  kamienistych  lub  gruboziarnistych  odpadów  przemysłowych  bez
wypełnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych.
Warstwy te  należy  oddzielić  od podłoża  gruntowego pod nasypem oraz  od górnej  strefy  nasypu około 10-
centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spełniających warunek:
4 d85 ³ D15 ³ 4 d15

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

nasypu (mm),
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).

Części  nasypów  wykonywane  tą  metodą  nie  mogą  sięgać  wyżej  niż  1,2  metra  od  projektowanej
niwelety nasypu.
c)     Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych

Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do
użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez
ziarna  materiału  gruboziarnistego  oraz  odpowiednie  właściwości  filtracyjne,  dostosowane  do  uziarniania
przyległych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina
odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą
być stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o współczynniku wodoprzepuszczalności
„k” nie mniejszym od 8 m/dobę.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w p.
5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu (dla
autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych
elementów odwodnienia  w  przekopach  (wcinkach)  wykonanych  w poprzek  uformowanego  nasypu.  W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   uwzględnić wymagania określone w p.
5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy  budowie  nasypu  na  zboczu  o  pochyłości  od  1:5  do  1:2  należy  zabezpieczyć  nasyp  przed
zsuwaniem się przez:
a) a)     wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
b) b)    wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.

Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez
podparcie go murem oporowym.



5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0
metra.  Spadek górnej  powierzchni  stopni  powinien wynosić 4%  ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Wycięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy  wykonywaniu  styku  dwóch  przyległych  części  nasypu,
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach

Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na:
a) a)     wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna,
b) b)    wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego

bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp.,
c) c)     obliczeniach stateczności nasypu,
d) d)    obliczeniach wielkości i czasu osiadania,
e) e)     uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w p. 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie  można  przeprowadzić  w  sposób  mechaniczny  lub  chemiczny,  poprzez  wymieszanie  z

wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu  zabezpieczenia  nasypu przed  nadmiernym zawilgoceniem,  poszczególne  jego warstwy oraz

korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego
odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić
w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Nie  dopuszcza  się  wbudowania  w  nasyp  gruntów  zamarzniętych  lub  gruntów  przemieszanych  ze
śniegiem lub lodem.

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem
prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać
ani układać na niej następnych warstw.

5.3.4. Zagęszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

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



5.3.4.3. Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości.

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości,
to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy
osuszyć  w  sposób  mechaniczny  lub  chemiczny,  ewentualnie  wykonać  drenaż  z  warstwy  gruntu
przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie,  z częstotliwością określoną w
punkcie 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania

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

Kontrolę  zagęszczenia  na  podstawie  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia,
określonych zgodnie  z  normą BN-64/8931-02 [6],  należy  stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych,  dla
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [7].

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [7], powinien
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.

 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Strefa
nasypu

Minimalna wartość Is dla:
autostrad

i dróg
ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki i
bardzo ciężki

ruch
mniejszy od

ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

 
 

1,00
-

 
 
-

1,00

 
 
-

0,97
Warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych poniżej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

 
 

0,97
-

 
 
-

0,97

 
 
-

0,95
 
 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia,  to  wartość  stosunku wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.

Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to  Wykonawca
powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien
usunąć warstwę i  wbudować nowy materiał,  o ile  Inżynier  nie zezwoli  na ponowienie próby prawidłowego
zagęszczenia warstwy.
 
5.3.4.5. Próbne zagęszczenie

Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno
być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od
3,5 do 4,5 metra każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość
z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność
gruntu powinna być równa optymalnej  z  tolerancją  podaną w p. 5.3.4.3.  Grunt  ułożony na poletku według
podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić
wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych.



Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej
2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala
się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.

5.4. Odkłady

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą  postępowania  z  gruntami lub innymi materiałami,  które
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz
innych prac związanych z trasą drogową.

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:
a)     stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,
b)    są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy
drogowej,
c)     ze  względu  na  harmonogram  robót  nie  jest  ekonomicznie  uzasadnione  oczekiwanie  na  wbudowanie
materiałów pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca  może  przyjąć,  że  zachodzi  jeden  z  podanych  wyżej  przypadków tylko  wówczas,  gdy
zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkładu

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały
te  powinny  być  w  razie  możliwości  wykorzystane  do  wyrównania  terenu,  zasypania  dołów  i  sztucznych
wyrobisk  oraz  do  ewentualnego  poszerzenia  nasypów.  Roboty  te  powinny  być  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją projektową i  odpowiednimi zasadami,  dotyczącymi wbudowania  i  zagęszczania  gruntów oraz
wskazówkami Inżyniera.

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób okreslony powyżej, materiały
te należy przewieźć na odkład.

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.  Jeżeli
miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie
od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:
a)     odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,  przy
czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

       nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
       nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych,

b)    przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c)     przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować od dolnej strony
wykopu,
d)    na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej
wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu.
O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera.

Konsekwencje  finansowe  i  prawne,  wynikające  z  ewentualnych  uszkodzeń  środowiska  naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.

5.4.3. Zasady wykonania odkładów

Wykonanie odkładów, a w szczególności  ich wysokość, pochylenia,  zagęszczenie oraz odwodnienie
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji  projektowej  lub przez Inżyniera.  Jeżeli  nie
określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odkład powinien
być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub
leśne, zgodnie z dokumentacją projektową.

Odspajanie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odkład  powinno  być  przerwane,  o  ile
warunki  atmosferyczne  lub  inne  przyczyny  uniemożliwiają  jego  wbudowanie  zgodnie  z  wymaganiami
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inżyniera.



Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki
określone w p. 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża
Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić
szczególną uwagę na sprawdzenie:
a)     zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,
b)    zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
c)     odwodnienia,
d)    zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów

Sprawdzenie  jakości  wykonania  nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a)     badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b)    badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c)     badania zagęszczenia nasypu,
d)    pomiary kształtu nasypu.

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania  przydatności  gruntów  do  budowy  nasypu  powinny  być  przeprowadzone  na  próbkach
pobranych  z  każdej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus  ziemny,  pochodzącej  z  nowego źródła,
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
      skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
      zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1],
      wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1],
      wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
      granicę płynności, wg PN-B-04481 [1],
      kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3],
      wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a)     prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b)    odwodnienia każdej warstwy,
c)     grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż
jeden raz na 500 m2 warstwy,
d)    nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d),
f) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie

deszczów i mrozów.

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w p. 5.3.1.2 i p.
5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12
[7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 [6].



Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
      jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
      jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
      prawidłowości wykonania skarp,
      szerokości korony korpusu.

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w
dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a)     prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b)    odpowiednie wbudowanie gruntu,
c)     właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).
Objętość  ukopu  i  dokopu  będzie  ustalona  w  metrach  sześciennych  jako  różnica  ogólnej  objętości

nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów,
z  uwzględnieniem  spulchnienia  gruntu,  tj.  procentowego  stosunku  objętości  gruntu  w stanie  rodzimym do
objętości w nasypie.

Objętość  nasypów  będzie  ustalona  w  metrach  sześciennych  na  podstawie  obliczeń  z  przekrojów
poprzecznych,  w  oparciu  o  poziom  gruntu  rodzimego  lub  poziom  gruntu  po  usunięciu  warstw  gruntów
nieprzydatnych.

Objętość  odkładu  będzie  określona  w  metrach  sześciennych  na  podstawie  obmiaru  jako  różnica
objętości  wykopów,  powiększonej  o objętość ukopów i objętości  nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
      prace pomiarowe,
      oznakowanie robót,
      pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
      transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
      wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
      zagęszczenie gruntu,
      profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
      wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
      rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
      odwodnienie terenu robót,
      wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 03.01.03a

PRZEPUST   POD   KORONĄ   DROGI
Z   RUR   POLIETYLENOWYCH   HDPE

SPIRALNIE   KARBOWANYCH



1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru robót  budowlanych przepustu z rur  polietylenowych spiralnie karbowanych pod
koroną drogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  materiałem  pomocniczym  do  opracowania
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (ST),  stosowanej  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem i  odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej  gęstości  (HDPE),  z  rur  spiralnie
karbowanych, budowanego pod koroną drogi.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Przepust  –  obiekt  wybudowany  w  formie  zamkniętej obudowy  konstrukcyjnej,  służący  do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i
pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.

1.4.3.  Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się
dobrą  odpornością  na działanie  roztworu  soli  i  olejów mineralnych  oraz  ograniczoną odpornością  na
benzynę.

1.4.4.  Przepust  z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust  rurowy z polietylenu HDPE,
którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku
zwoju dostosowanego do średnicy rury.

1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu.

1.4.6.  Element  zaciskowy  –  opaska  zaciskowa  lub  śruba  zaciskająca  złączkę,  przy  łączeniu  dwóch
odcinków rur.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt
1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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



2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są:
– rury  polietylenowe  HDPE  spiralnie  karbowane  oraz  elementy  łączące  rury,  jak  złączki,  paski

zaciskowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej,
– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową,

np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7],
o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm,

– ew. ława betonowa pod przepust lub jego część, zgodna z dokumentacją projektową, np. z betonu B
25,

– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją projektową,
np. z:
a) brukowca, odpowiadającego wymaganiom SST D-06.01.01 [6],
b) betonowej kostki brukowej, odpowiadającej wymaganiom SST D-05.03.23a [5],
c) geosyntetyków  (np.  geowłóknin,  geosiatek,  geomat),  odpowiadających  wymaganiom  aprobat

technicznych i SST D-06.01.01 [6].

2.2.3. Składowanie materiałów

Rury polietylenowe oraz złączki  i  paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podłoże,  na  którym składuje  się  rury,  musi  być  równe,  umożliwiające  spoczywanie  rury  na
karbach  na  całej  długości  rury.  Rury  można  składować  warstwowo do  wysokości  max 3,2  m.  Rury
układane swobodnie zaleca się układać  warstwami prostopadłymi względem siebie.  Układanie można
wykonywać z podpórkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt
podpórek  musi  być  taki,  aby  nie  występował  zbyt  duży  nacisk  na  sąsiednie  warstwy  rur,  mogący
spowodować ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat.

Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i OST wymienionych
w punkcie 2.2.2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

  Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.:
– koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3,
– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym,
– sprzętem transportowym,



– sprzętem do rozładunku  rur,  jak  lekkim sprzętem dźwigowym,  wózkami  widłowymi  (rozładunek
może też być wykonywany ręcznie).

Uwaga:  W czasie  rozładunku rur  należy  zwracać  uwagę,  żeby nie uszkodzić  karbów, np.  przez  zbyt
energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże.

Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej,  ST,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów 

Materiały  sypkie  i  drobne  przedmioty  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i
nadmiernym zawilgoceniem.

Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury
wystawało poza obrys środka transportowego.

Geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetleniem,
chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć.

Mieszankę betonową można przewozić mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie
dłuższym niż 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku
braku  wystarczających  danych  można korzystać  z  ustaleń  podanych  w niniejszej  specyfikacji  oraz  z
informacji podanych w załącznikach.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi,
3. wykonanie  fundamentu  (ławy)  pod rury,  np.  z  mieszanki  kruszywa  naturalnego  (pospółki),  ew.  z

betonu pod przepustem lub jego częścią,
4. ułożenie  rury  na  ławie  w jednym odcinku lub  w odcinkach,  wymagających  połączenia  kolejnych

dwóch rur złączką,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykończeniowe.



5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań
Inżyniera:
 ustalić lokalizację robót,
 ew.  ustalić  dane  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót  oraz  ustalenia  danych

wysokościowych,
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
 ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem,
 ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji

projektowej.
Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót

przygotowawczych. 

5.4. Wykonanie wykopów

Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody
wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu.

Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST           D-02.00.00
[3].

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm.

5.5. Ława pod przepustem

W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża
powinien być wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury.

Jeśli  grunt podłoża wymaga rozłożenia  nacisku,  to  rury przepustu powinny być układane na
zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń. W przypadku wykonywania robót
w zimie, gdy dno wykopu jest przemarznięte, zaleca się ułożyć podsypkę w sposób przedstawiony na
rysunku 6.

Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej
wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem ławę betonową na całej długości lub
na  części  (np.  pod  wlotem  i  wylotem),  to  powinna  być  wykonana  z  betonu  B  25  i  odpowiadać
wymaganiom SST D-03.01.01 [4].

5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie

Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna                           i
wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca  się  układać  rurę  w jednym odcinku,  jeśli  możliwa jest  dostawa rury  o  odpowiedniej
długości,  wynikająca  z  asortymentu  produkcji  i  możliwości  transportowych.  W innych  przypadkach,
przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych
odcinków rur.

Łączenie dwóch odcinków rur polega na:
– ułożeniu na ławie złączki,
– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur,
– zamknięciu złączki,
– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich.



Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna
być mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą,
należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami.

Rurę  przepustu  po  ułożeniu  należy  ustabilizować  w  taki  sposób,  aby  nie  zmieniła  swojego
położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą (patrz rys. 8).

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub
też na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu (patrz rys.
8)  powinna  być  wykonana  mieszanką  kruszywa  naturalnego  o  frakcji  0  ÷  31,5  mm  o  klasie
niejednorodności D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna być wykonywana:
– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,
– warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia         ≥ 0,95 w

strefie bezpośredniej przy rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie,
– ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub

przemieszczania poziomego,
– ze  zwróceniem  uwagi,  aby  średnica  ziaren  kruszywa,  układanego  bezpośrednio  na  rurze,  nie

przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury.
Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien

odpowiadać  wymaganiom  określonym  dla  zasypki  grubości  30  cm.  Pozostałą  część  nasypu  można
wykonać z materiałów określonych w SST D-02.00.00 [3].

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną w obszarze
ograniczonym ćwiartką koła nad ławą (patrz rys. 9 i 10). Materiał na podsypkę wspierającą powinien
odpowiadać wymaganiom mieszanki z kruszywa           0÷20 mm dla ławy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1. Rodzaje umocnień skarp

Umocnienie  skarp  przy  wlocie  i  wylocie  przepustu  powinno  odpowiadać  ustaleniom
dokumentacji projektowej.

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp można wykonać z:
– betonowej kostki brukowej,
– brukowca, 
– geosyntetyku.

5.8.2. Umocnienie skarpy betonową kostką brukową

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.23a [5], a sposób
wykonania umocnienia powinien być zgodny z ustaleniami OST D-05.03.23a [5] i OST D-06.01.01 [6].

5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem

Brukowiec  i  sposób  wykonania  umocnienia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  OST  D-
06.01.01 [6].

5.8.4. Umocnienie skarpy geosyntetykiem



Do umocnienia skarp geosyntetykami można stosować:
– geotekstylia, w tym przede wszystkim geowłókniny,
– geosiatki, płaskie lub komórkowe,
– geomaty, tj.siatki ze strukturą przestrzenną, w tym geomatę darniową z wcześniej wyhodowaną trawą

do natychmiastowego utworzenia roślinnego pokrycia skarpy.
Ustalony geosyntetyk powinien odpowiadać wymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia

zgodnymi z SST D-06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykończeniowe

Roboty  wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Do  robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
 odtworzenie  przeszkód  czasowo  usuniętych,  np.  parkanów,  ogrodzeń  nawierzchni,  chodników,

krawężników itp.,
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,  krzewów, ew. drzew,
 roboty porządkujące otoczenie terenu 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” [1] pkt
6.

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
w pkcie 2,

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

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

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie robót
Częstotliwość

badań
Wartości dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu
robót z dokumentacją projektową 1 raz

Wg pktu 5 i dokumentacji
projektowej

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (ławy) 
przepustu

Bieżąco Wg pktu 5



4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i 
wylocie przepustu

Bieżąco Wg pktu 5

7 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5

 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 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.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonanie wykopu,
– wykonanie ławy fundamentowej.

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

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” [1]  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– wykonanie  przepustu  z  wykopem,  ławą,  ułożeniem  rur,  zasypką,  umocnieniem  skarp  według

wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprzętu.



9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące,  które są niezbędne do wykonania robót podstawowych,  niezaliczane do robót

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic

oraz placów i chodników
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

10.2. Normy

7.  PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka   



ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1

RURY   POLIETYLENOWE

1.1. Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury  do  przepustów wykonane  są  z  wysokoudarowej  odmiany polietylenu  HDPE,  wysokiej
gęstości,  charakteryzującego się dobrą odpornością na działanie roztworu  soli  i  olejów mineralnych  i
ograniczoną  odpornością  na  benzynę.  Materiał  jest  palny,  a  zapłon  następuje  przy  bezpośrednim,
długotrwałym  zetknięciu  z  otwartym  ogniem.  Skrót  HDPE  oznacza  „high-density  polyethylene”,  tj.
polietylen wysokiej gęstości.

Powierzchnia  wewnętrzna  rury  jest  gładka,  a  powierzchnia  zewnętrzna  jest  wykształcona  w
formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju zależnego od średnicy rury, zwiększającego się ze
wzrostem średnicy (rys. 1).

Karbowanie  rury  zaprojektowano  w  sposób  umożliwiający  uzyskanie  jak  największej
wytrzymałości  rur  na  ściskanie,  w  połączeniu  z  małą  masą  materiału.  Spiralny  kształt  karbowania
pozwala na optymalny rozkład naprężeń w rurze oraz umożliwia dobre wypełnienie cząstkami gruntu
przestrzeni między karbami. Wytrzymałość na ściskanie rury, określona na podstawie metody naprężeń
pierścieniowych wynosi zwykle minimum  8 kPa. 

Rura,  jako  konstrukcja  podatna,  współpracując  z  otaczającą  zasypką,  wykorzystuje  zjawisko
przesklepienia obciążeń powodując, w zależności od wysokości naziomu, przenoszenie przez rurę około
30% obciążeń zewnętrznych, a pozostałą część obciążeń – przez otaczający grunt.

Długość  wytwarzanych  odcinków  rur  określa  producent  (zwykle  2÷12  m).  Odcinki
poszczególnych rur można łączyć za pomocą elementów w formie złączek i opasek zaciskowych lub śrub,
z tym że istnieją różne rodzaje złączek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w
zależności od stosowanej średnicy rury (rys. 2).

Przykładowy  asortyment  produkowanych  rur  polietylenowych  spiralnie  karbowanych
przedstawiono w tablicy 1.1, a najmniejsze średnice przepustów pod koroną drogi – w tablicy 1.2.

Tablica 1.1. Przykładowy asortyment  produkowanych  rur  polietylenowych  spiralnie  karbowanych  (wg
danych producenta)

Lp.
Średnica rury, mm Odstęp karbów, Masa rury,

nominalna zewnętrzna mm kg/m



1 400 485,8 70,0 9,6

2 500 621,0 87,5 15,8

3 600 728,4 105,0 21,3

4 800 970,4 140,0 36,9

5 1000 1222,7 175,0 57,5

Tablica 1.2. Najmniejsze  średnice  przepustów  pod  koroną  drogi  
(Wg rozporządzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 63, poz. 735)

Lp. Klasa drogi
Najmniejsza średnica przepustu (wewnętrzna)

w mm, przy długości przepustu
< 10 m ≥ 10 m

1 A, S - 1000

2 GP, G, Z 800 800

3 L, D 600 800

1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mają następujące, pozytywne cechy:
– montaż rur przepustu może być dokonany ręcznie, bez użycia cięższego sprzętu mechanicznego,
– sposób montażu rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowy obiektu,
– rury polietylenowe nie wymagają ścianek czołowych przepustu, gdyż zwykle dostosowuje się je do

pochylenia skarp nasypu, przez przycięcie,
– przepust z rur polietylenowych jest odporny na działanie agresywnych związków chemicznych; nie

wymaga robót izolacyjnych,
– montaż przepustu można wykonywać w ujemnych temperaturach otoczenia,
– istnieje  łatwość  czyszczenia  przepustu:  wodą w okresie letnim lub parą  wodną 105°C w okresie

zimowym.

ZAŁĄCZNIK 2

ELEMENTY   WYKONANIA   PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Grubość nadsypki nad przepustem uzależniona jest  od średnicy rury i obciążenia.  Minimalna
grubość nadsypki, łącznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla rur o średnicy 600 ÷ 1000 mm,



powinna  wynosić  od  0,5  średnicy  rury  do  max.  12  m.  W  przypadku  gdy  warstwy  konstrukcyjne
nawierzchni  są grubsze  niż  zalecana  minimalna  nadsypka,  to  jej  grubość  nad rurą  powinna wynosić
minimum 0,10 ÷ 0,15 m, mierząc od karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne  maksymalne  i  minimalne  grubości  zasypki  dopuszcza  się  pod  warunkiem  wykazania
obliczeniowo, że nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformacja rury.

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust można wykonać na gruncie dowolnego typu, przy spełnieniu odpowiednich wymagań
dostosowujących do nośności podłoża.

W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podłożu gliniastym lub namułach należy
wykonać warstwę odcinającą, np. z geowłókniny o wytrzymałości na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkę wykonuje się z pospółki o maksymalnej średnicy
ziaren 20 mm; grubość warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanej złączki min. 10 cm. Zaleca
się,  aby  podsypkę  ułożyć  wówczas  w  kierunku  podłużnym i  poprzecznym,  zgodnie  z  rysunkiem 6.
Podobną  konstrukcję  podsypki  zaleca  się  wykonywać  na  przemarzniętym  dnie  wykopu  w  okresie
zimowym.

Alternatywnie można wykonać na części (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepustu lub
pod całym przepustem ławę betonową (rys. 10).

2.3. Ułożenie przepustu z rur

Długość  przepustu  powinna  być  dostosowana  do  poziomu  jego  ułożenia,  kąta  przecięcia
przepustu z osią drogi i zakończenia zależnego od ścięcia końca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu
(ew. bez ścięcia).

Łączenie dwóch odcinków rur dokonuje się złączką zaciskową (rys. 2 i 3), której końce następnie
dociska się paskami lub śrubami (rys. 4) zaciskowymi. Długość końcowego, skrajnego odcinka rury nie
powinna być mniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien mieć zasypkę z gruntu przepuszczalnego, wykonaną wg rysunku
8, a dwururowy wg rys. 9.

Pozostałą część nasypu nad przepustem należy wykonać według zasad określonych dla gruntów
nasypowych.

2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze  względów  wytrzymałościowych  rur,  wlot  lub  wylot  przepustu  nie  wymaga  specjalnych
umocnień. Nie ma potrzeby wykonywania ścianek czołowych przy przepuście.  Umocnienie wlotu lub
wylotu można rozważać do ochrony skarp przed wodą, dla przepustów o średnicy większej od 30 cm,
zwłaszcza przy wlocie zatopionym.

Przykładowy sposób umocnienia skarpy betonową kostką brukową lub elementami kamiennymi
przedstawiono na rysunku 10.



ZAŁĄCZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej

Rys. 2. Przykład złączki zaciskowej do połączenia dwóch rur polietylenowych
a) Widok górnej części złączki dwudzielnej, b) Przekrój poprzeczny złączki dwudzielnej, 
c) Przekrój poprzeczny złączki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza również inne typy złączek)

Rys. 3. Dwa odcinki rur połączone złączką zaciskową z blachy stalowej grubości 3 mm ocynkowanej
galwanicznie (Istnieją również złączki plastikowe)



Rys.  4.  Śruba  zaciskowa  na  złączce  metalowej  łączącej  dwa  odcinki  rur  (Istnieją  również  złączki
plastikowe)

Rys. 5. Ułożenie rur przepustu na słabym gruncie

Rys. 6. Sposób wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzinowym



Rys. 7. Końcowy, skrajny odcinek rury nie powinien być krótszy od 1 m



Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym



Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym

Rys. 10. Przykład umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomocą drobnowymiarowych elementów
z betonowej kostki brukowej lub kamienia





SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

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 stanowi dokument przetargowy do realizacji  zadań na drogach
gminnych.

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:

15

85
5

D

d


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

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

U
d

d
 

60

10

5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

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



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 inspektora nadzoru.

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 inspektora nadzoru 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].  Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

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].  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 inspektora nadzoru.

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  inspektorowi  nadzoru.  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].

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]  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], nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność  kruszywa  w czasie  zagęszczenia  należy  badać  według  PN-B-06714-17 [2].  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.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9.    Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM,
Warszawa 1986.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w 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

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_10._przepisy_zwi%C4%85zane
file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_9._podstawa_p%C5%82atno%C5%9Bci
file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_8._odbi%C3%B3r_rob%C3%B3t
file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_7._obmiar_rob%C3%B3t
file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_6._kontrola_jako%C5%9Bci
file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_5._wykonanie_rob%C3%B3t
file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_4._transport
file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_3._sprz%C4%99t
file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_2._materia%C5%82y
file:///D:/ZDP%20specyfikacje%20techniczne/ost/Podbudowy/#_1._WST%C4%98P


3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
      równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

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

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót

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

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

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

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

Grunt  odspojony w czasie  wykonywania  koryta  powinien być  wykorzystany  zgodnie z  ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

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

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



Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym
do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i  zagęścić  warstwę do uzyskania  wartości  wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

 Minimalna wartość Is dla:

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg
korpusu ekspresowych Ruch

ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża

 
1,00

 
1,00

 
0,97

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i
wtórny moduł  odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3].  Stosunek wtórnego i  pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w

robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.



Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

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

6
Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża

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

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

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

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

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

6.2.5. Rzędne wysokościowe

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

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

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

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony  wg  BN-77/8931-12  [5]  nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02
[3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17  [2].  Wilgotność  gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie  6.2  powinny być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
       odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
       załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
       profilowanie dna koryta lub podłoża,
       zagęszczenie,
       utrzymanie koryta lub podłoża,
       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu



SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D-04.04.00
 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE

 
 
 

SPIS TREŚCI

D-04.04.00
PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE

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

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują SST:
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.

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji  projektowej,  jako  podbudowę  pomocniczą  i  podbudowę  zasadniczą  wg  Katalogu  typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim  zagęszczeniu  w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami  podanymi  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.4  oraz  w  SST  dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

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 OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
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.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] 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.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

 

Tablica 1.



  Wymagania  
 

Lp.
 

Wyszczególnienie
Kruszywa
naturalne

Kruszywa łamane
Żużel

 

Badania
 właściwości Podbudowa według
  zasad-

nicza
pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

 

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

od 2 do
10

od 2
do 12

od 2 do
10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 5 10 5 10 5 10

PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - -

PN-B-06714
-16 [4]

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

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1 PN-B-04481 [1]

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

od 30 do
70

od 30
do 70

od 30 do
70

od 30 do
70

 
-

 
- BN-64/8931

-01 [26]

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

 
 

35
 

30

 
 

45
 

40

 
 

35
 

30

 
 

50
 

35

 
 

40
 

30

 
 

50
 

35

 
 

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
2,5 4 3 5 6 8

PN-B-06714
-18 [6]

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

 
5

 
10

 
5

 
10

 
5

 
10

PN-B-06714
-19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i żela-
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

3

PN-B-06714
-37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

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

 
1

 
1

 
1

 
1

 
2

 
4 PN-B-06714

-28 [9]

11 Wskaźnik  nośności  wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03

 
 

80

120

 
 

60

-

 
 

80

120

 
 

60

-

 
 

80

120

 
 

60

-

 
 

PN-S-06102
[21]

 
 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą

Na warstwę odsączającą stosuje się:
       żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
       piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą

Na warstwę odcinającą stosuje się:
       piasek wg PN-B-11113 [16],
       miał wg PN-B-11112 [15],
       geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
       cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
       wapno wg PN-B-30020 [19],
       popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
       żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót

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

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) b)    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) 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.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów

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

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport  pozostałych  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  norm

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Przygotowanie podłoża

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

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

d

D

85

15

  £  5 (1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej,

w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

Jeżeli  warunek  (1)  nie  może  być  spełniony,  należy  na  podłożu  ułożyć  warstwę  odcinającą  lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek
gruntu, wyznacza się z warunku:

O

d

90

50

  £  1,2 (2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna  średnica  porów  geowłókniny  odpowiadająca  wymiarom  frakcji  gruntu  zatrzymująca  się  na

geowłókninie  w  ilości  90%  (m/m);  wartość  parametru  090 powinna  być  podawana  przez  producenta
geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.



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

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

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

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy
nie  może  przekraczać  20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z
więcej  niż  jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z
zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  [29]  powinien  odpowiadać  przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny

Jeżeli 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 mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy,
       określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości

warstwy po zagęszczeniu,
       określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika

zagęszczenia.
Na  odcinku  próbnym   Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu  do  mieszania,

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez

Inżyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana  w
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera,  gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 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  w  celu  akceptacji  materiałów.  Badania  te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów



Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

  Częstotliwość badań
 

Lp.

 

Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
dla każdej partii kruszywa i

przy każdej zmianie kruszywa

 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  2.3.  Próbki  należy
pobierać  w sposób losowy,  z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem. Wyniki  badań powinny być na
bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia.

Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  [30].  W  przypadku,  gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m 2, lub według
zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek
wtórnego modułu  E2 do pierwotnego modułu odkształcenia  E1 jest  nie  większy  od 2,2 dla każdej  warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2

  £   2,2
 

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności

Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy
3.

 

Tablica  3.  Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  wykonanej  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów



1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

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

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

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste
 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

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

 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości  warstwy

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności  podłużne podbudowy należy mierzyć  4-metrową łatą  lub planografem,  zgodnie z  BN-
68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

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

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

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

6.4.8. Nośność podbudowy

       moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
       ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy



 Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o
wskaźniku

wnoś nie
mniejszym 

 
Wskaźnik

zagęszczenia
IS   nie

mniejszy niż 

 

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

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

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli  szerokość  podbudowy  jest  mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5  cm  i  nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej,  to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest   m2 (metr  kwadratowy)  podbudowy   z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres  czynności  objętych  ceną  jednostkową  1  m2 podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
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.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą

bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los

Angeles
13. PN-B-06731 Żużel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane  i  drogowe.

Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Żwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Piasek
17. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych

mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni

drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.       31.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę
opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  na  drogach  krajowych  i
wojewódzkich.

Zaleca  się  wykorzystanie  SST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach  miejskich  i
gminnych.

1.3. 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. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z 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 OST 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

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

2.3. Wymagania dla materiałów

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

2.4. 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 Inżyniera.

2.5. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia
jego jakości.

Lepiszcze  należy  przechowywać  w  zbiornikach  stalowych  wyposażonych  w
urządzenia  grzewcze  i  zabezpieczonych  przed  dostępem  wody  i  zanieczyszczeniem.
Dopuszcza  się  magazynowanie  lepiszczy  w  zbiornikach  murowanych,  betonowych  lub
żelbetowych  przy  spełnieniu  tych  samych  warunków,  jakie  podano  dla  zbiorników
stalowych.



4 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie
i skropienie

D-04.01.01 04.03.01

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się
na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.

Przy  przechowywaniu  emulsji  asfaltowej  należy  przestrzegać  zasad  ustalonych
przez producenta.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca  przystępujący  do  oczyszczania  warstw  nawierzchni,  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 szczotek mechanicznych,              

zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być
wykonana z twardych elementów czyszczących i  służyć do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać
miękkie  elementy  czyszczące  i  służyć  do  zamiatania.  Zaleca  się  używanie  szczotek
wyposażonych w urządzenia odpylające,
 sprężarek,
 zbiorników z wodą,
 szczotek ręcznych.

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka
powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie
i regulowanie następujących parametrów:
 temperatury rozkładanego lepiszcza,
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
 obrotów pompy dozującej lepiszcze,
 prędkości poruszania się skrapiarki,
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
 dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było
możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości

założonej.



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dostępem wody.

Emulsja  może  być  transportowana  w cysternach,  autocysternach,  skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny  być  przedzielone  przegrodami,  dzielącymi  je  na  komory  o  pojemności  nie
większej  niż  1  m3,  a  każda  przegroda  powinna  mieć  wykroje  w  dnie  umożliwiające
przepływ  emulsji.  Cysterny,  pojemniki  i  zbiorniki  przeznaczone  do  transportu  lub
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

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

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może

nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których
nawierzchnia może być wilgotna.

Skropienie  warstwy  może  rozpocząć  się  po  akceptacji  przez  Inżyniera  jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a
w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)
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1
2
3

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

   od 20 do 40 *)

od 140 do 150
od 130 do 140

*)  W  razie  potrzeby  emulsję  należy  ogrzać  do  temperatury  zapewniającej  wymaganą
lepkość.

Jeżeli  do  skropienia  została  użyta  emulsja  asfaltowa,  to  skropiona  warstwa
powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia
penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju
użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed  ułożeniem  warstwy  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  Wykonawca
powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając
tylko niezbędny ruch budowlany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  próbne
skropienie  warstwy  w  celu  określenia  optymalnych  parametrów  pracy  skrapiarki  i
określenia  wymaganej  ilości  lepiszcza  w  zależności  od  rodzaju  i  stanu  warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca
powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza
Kontrolowane
właściwości

Badanie
według normy

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy

lepkość

penetracja

EmA-94 [5]

PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza



Należy  przeprowadzić  kontrolę  ilości  rozkładanego  lepiszcza  według  metody
podanej  w  opracowaniu  „Powierzchniowe  utrwalenia.  Oznaczanie  ilości  rozkładanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni

z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 
 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,
 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
 przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory  naftowe.  Asfalty  upłynnione  AUN  do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. „Powierzchniowe utrwalenia.  Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone  przez  GDDP  do  stosowania  pismem  GDDP-5.3a-551/5/92  z  dnia
1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
r.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 1.3.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  SST  D-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

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

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywo  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  OST  D-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

Jeśli  dokumentacja  projektowa przewiduje  ulepszanie  kruszyw cementem,  wapnem
lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST  D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny

O  ile  przewidziano  to  w  SST,  Wykonawca  powinien  wykonać  odcinki  próbne,
zgodnie z zasadami określonymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.5.



5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  OST  D-04.04.00  „Podbudowa  z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  podano  w  OST  D-04.04.00  „Podbudowa  z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  podbudowy  podano  w  OST  D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  zasady odbioru  robót  podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z  kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST  D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
      oznakowanie robót,
      sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
      przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
      rozłożenie mieszanki,
      zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
      przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji
technicznej,
      utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy  i  przepisy  związane  podano  w  OST  D-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 10.



























































SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 05.03.05b 

nawierzchnia  z  betonu asfaltowego.
warstwa wiążąca i wyrównawcza

wg wt-1 i wt-2

AC 11 W - KR 1-2 
                                                AC16W - KR 3-4



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

1.3. 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 [51] i
WT-2 [82] i  [83] z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  dostarczonej  od producenta.  W przypadku produkcji
mieszanki  mineralno-asfaltowej  przez  Wykonawcę  dla  potrzeb  budowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest
prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [55].

Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu
od  KR1  do  KR7  (określenie  kategorii  ruchu  podano  w  punkcie  1.4.8).  Stosowane  mieszanki   betonu
asfaltowego o wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria
ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-7

AC11W , AC16W

AC16W, AC22W

AC16W, AC22W
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

Uwaga: niniejsza  SST nie  obejmuje  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  o  wysokim
module sztywności.  

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

1.4.3.  Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  o  zmiennej  grubości,  ułożona  na  istniejącej  warstwie  w  celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.  Beton  asfaltowy  –  mieszanka  mineralno-asfaltowa,  w  której  kruszywo o  uziarnieniu  ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

1.4.7.  Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [84].

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.



1.4.13.  Wypełniacz  –  kruszywo,  którego  większa  część  przechodzi  przez  sito  0,063  mm.  (Wypełniacz
mieszany – kruszywo,  które składa się z  wypełniacza  pochodzenia  mineralnego i  wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Granulat  asfaltowy  –  jest  to  przetworzony  destrukt  asfaltowy  o  udokumentowanej  jakości  jako
materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco.

1.4.15.  Destrukt  asfaltowy  –  jest  to  mieszanka  mineralno-asfaltowa,  która  jest  uzyskiwana  w  wyniku
frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z
płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji.
1.4.16.  Kationowa  emulsja  asfaltowa  –  emulsja,  w  której  emulgator  nadaje  dodatnie  ładunki  cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.17.Połączenia technologiczne – połączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych
warstw wykonywanych w rożnym czasie nie będących połączeniem międzywarstwowym
1.4.18.Złącza podłużne i poprzeczne – połączenia tego samego materiału wbudowywanego
w rożnym czasie
1.4.19.Spoiny  –  połączenia  rożnych  materiałów,  np.  asfaltu  lanego  i  betonu  asfaltowego  oraz  warstwy
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi

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

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe

AC_W - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
D - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie

określać),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje,

jednak nie jest do tego zobowiązany),
MOP - miejsce obsługi podróżnych,
ZKP - zakładowa kontrola produkcji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  dokumenty potwierdzające przydatność wszystkich
materiałów stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W przypadku zmiany rodzaju i właściwości
materiałów należy ponownie wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod warunkiem,
że jest produkowana z tych samych materiałów (o ustalonej przydatności ) i w oparciu o takie samo badanie
typu.

2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej

Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej w
zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Materiały  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Materiał Kategoria ruchu
KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR7

Mieszanka mineralno-asfaltowa o 
wymiarze D, [mm] 11a)

16
16 22 16 22

Granulat asfaltowy o wymiarze U, 22,4



[mm] 16a) 22,4 31,5 22,4 31,5
Lepiszcze asfaltowe 50/70

MG 50/70-54/64
35/50, 50,70

PMB 25/55-60
MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69

35/50
PMB 25/55-60
PMB 25/55-80

MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tabele  8, 9,10,11 wg WT-1 2014 [81] (tablice 4-7 wg OST)

a) Dopuszcza  się AC11 do warstwy wyrównawczej  dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymagań
tablicy 21

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23],  polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [66]
[66a] lub asfalty wielorodzajowe wg   PN-EN 13924-2 [65] [65a].

 Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według
aprobat technicznych. 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23]

Lp. Właściwości
Jed-

nostka
Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
35/50 50/70

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 35÷50 50÷70
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21] 50÷58 46÷54
3 Temperatura zapłonu, 

nie mniej niż
°C PN-EN 22592 [69] 240 230

4 Zawartość składników rozpusz-
czalnych, nie mniej niż

% m/m PN-EN 12592 [24] 99 99

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

% m/m
PN-EN 12607-1 [29]

0,5 0,5

6 Pozostała  penetracja  po  starzeniu,  nie
mniej niż

% PN-EN 1426 [20] 53 50

7 Temperatura  mięknienia  po  starzeniu,
nie mniej niż

°C PN-EN 1427 [21] 52 48

8 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu,
nie więcej niż

°C PN-EN 1427 [21] 8 9

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE
9 Temperatura  łamliwości  Fraassa,  nie

więcej niż
°C PN-EN 12593 [25] -5 -8

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[23]
Brak

wymagań
Brak

wymagań

11 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa∙s PN-EN 12596[27]
Brak

wymagań
Brak

wymagań

12 Lepkość kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[26]
Brak

wymagań
Brak

wymagań

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

Temperatura  lepiszcza  asfaltowego  w  zbiorniku  magazynowym  (roboczym)  nie  powinna
przekraczać w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni,  poniższych wartości: 
– asfaltu drogowego 35/50: 190°C,
– asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

W  celu  ograniczenia  ilości  emisji  gazów  cieplarnianych  oraz  obniżenia  temperatury  mieszania
składników i poprawienia urabialności mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza się zastosowanie asfaltu
spienionego.



2.4. Kruszywo 

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-
EN 13043 [50] i WT-1 Kruszywa 2014 [81], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. W
mieszance  mineralno-asfaltowej  jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i
niełamanego (dla KR1÷KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego
niełamanego) lub kruszywo łamane. 

Jeżeli  stosowana jest  mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i  łamanego,  to  należy  przyjąć
proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Wymagania dla kruszyw według WT-1 Kruszywa 2014 [81]  są podane w tablicach poniżej. 
a)  Kruszywo  grube  do  warstwy  wiążącej  i  wyrównawczej  z  betonu  asfaltowego  powinno  spełniać

wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu
asfaltowego

Właściwości kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7

1 Uziarnienie  według  PN-EN  933-1[6];
kategoria nie niższa niż:

GC85/20 GC90/20 GC90/20

2 Tolerancja  uziarnienia;  odchylenia  nie
większe niż według kategorii:

G25/15

G20/15

G20/17,5

G25/15

G20/15

G20/17,5

G25/15

G20/15

G20/17,5

3 Zawartość  pyłu  według  PN-EN  933-1  [6];
kategoria nie wyższa niż:

f2 f2 f2

4 Kształt  kruszywa  według  PN-EN  933-3  [7]
lub  według  PN-EN 933-4  [8];  kategoria  nie
wyższa niż:

FI35 lub SI35 FI25 lub SI25 FI25 lub SI25

5 Procentowa  zawartość  ziaren  o  powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym
według PN-EN 933-5 [9]; kategoria nie niższa
niż:

Cdeklarowana C50/10 C50/10

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według
normy  PN-EN  1097-2[13],  badana  na
kruszywie  o  wymiarze  10/14,  rozdział  5,
kategoria nie wyższa niż:

LA40 LA30 LA30

7 Gęstość  ziaren  według  PN-EN  1097-6  [16],
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez
producenta

deklarowana
przez

producenta

deklarowana
przez

producenta

8 Nasiąkliwość  według  PN-EN  1097-6  [16],
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez
producenta

deklarowana
przez

producenta

deklarowana
przez

producenta
9 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [18],

badana  na  kruszywie  8/11,  11/16  lub  8/16;
kategoria nie wyższa niż:

F2

F2

F2

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według 
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: SBLA SBLA

SBLA

11
Skład  chemiczny  –  uproszczony  opis
petrograficzny według PN-EN 932-3 [5]

deklarowany przez
producenta

deklarowany
przez

producenta

deklarowany
przez

producenta
12 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN

1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC 0,1 mLPC 0,1
mLPC 0,1

13 Rozpad  krzemianowy  żużla  wielko-
piecowego  chłodzonego  powietrzem  według
PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1:

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

14 Rozpad  żelazowy  żużla  wielko-piecowego
chłodzonego  powietrzem  według  PN-EN
1744-1[22], p. 19.2:

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

15 Stałość  objętości  kruszywa  z  żużla
stalowniczego  według  PN-EN  1744-1  [22],
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

V3,5 V3,5 V3,5



b) kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z
betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  5. 

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do
warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa
Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu
KR1  KR2 KR3 

KR4
KR5 

KR7
1 Uziarnienie  według  PN-EN  933-1  [6],  wymagana

kategoria:
GF85 lub GA85 GF85

2 Tolerancja  uziarnienia;  odchylenie  nie  większe  niż
według kategorii:

GTCNR
GTC20

GTC20

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie
wyższa niż:

3

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11];  kategoria nie
wyższa niż:

MBF10

5 Kanciastość  kruszywa  drobnego  według  PN-EN  933-6
[10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

EcsDeklarowana

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16],  rozdz.  7,  8
lub 9:

deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub
9

deklarowana przez producenta

8 Grube  zanieczyszczenia  lekkie,  według  PN-EN  1744-1
[22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

c) kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu
asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  6. 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu
do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa
Wymagania w zależności od

kategorii ruchu
KR1  KR2 KR3 

KR4
KR5 

KR7
1 Uziarnienie  według  PN-EN  933-1  [6],  wymagana

kategoria:
GF85 lub GA85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według
kategorii:

GTCNR GTC20 GTC20

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie
wyższa niż:

16

4 Jakość  pyłów według  PN-EN 933-9  [11];  kategoria  nie
wyższa niż:

MBF10

5 Kanciastość  kruszywa  drobnego  według  PN-EN  933-6
[10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

EcsDekla-
rowana

ECS30 ECS30

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub
9:

deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub
9

deklarowana przez producenta

8 Grube  zanieczyszczenia  lekkie,  według  PN-EN  1744-1
[22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

d)  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zależności  od kategorii ruchu,  należy
stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 7.

Tablica  7.  Wymagane  właściwości  wypełniacza*)  do  warstwy  wiążącej  i  wyrównawczej  z  betonu
asfaltowego

Właściwości kruszywa
Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu



KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12]
zgodnie z tablicą 24 

wg PN-EN 13043 [50]
Jakość pyłów według  PN-EN 933-9 [11];  kategoria  nie
wyższa niż:

MBF10

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wyższa
niż:

1 % (m/m)

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta

Wolne  przestrzenie  w  suchym,  zagęszczonym
wypełniaczu  według  PN-EN  1097-4  [14],  wymagana
kategoria:

V28/45

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1
[56], wymagana kategoria:

R&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22],
kategoria nie wyższa niż:

WS10

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-
EN 196-2 [3], kategoria nie niższa niż:

CC70

Zawartość  wodorotlenku  wapnia  w  wypełniaczu
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria:

KaDeklarowana

„Liczba  asfaltowa”  według  PN-EN  13179-2  [57],
wymagana kategoria:

BNDeklarowana

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z
pktem 5 PN-EN 13043 [50].  Proporcja pyłów i  wypełniacza  wapiennego powinna być tak dobrana,  aby
kategoria zawartości CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była niższa niż CC70. 

Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska
musi być równe,  utwardzone i  odwodnione.  Składowanie  wypełniacza  powinno się  odbywać w silosach
wyposażonych w urządzenia do aeracji.

2.5. Środek adhezyjny 

W  celu  poprawy  powinowactwa  fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i  kruszywa,
gwarantującego  odpowiednią  przyczepność  (adhezję)  lepiszcza  do  kruszywa  i  odporność  mieszanki
mineralno-asfaltowej  na  działanie  wody,  należy  dobrać  i  zastosować  środek  adhezyjny,  tak  aby  dla
konkretnej  pary  kruszywo-lepiszcze  wartość  przyczepności  określona  według  PN-EN  12697-11  {38},
metoda C wynosiła co najmniej 80%.

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego
materiału  wykonywanego w różnym czasie  oraz  spoin stanowiących połączenia  różnych materiałów lub
połączenie  warstwy  asfaltowej  z  urządzeniami  obcymi  w  nawierzchni  lub  ją  ograniczającymi,  należy
stosować elastyczne taśmy bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 8 i 9
oraz  spełniające  wymagania,  w  zależności  od  rodzaju  materiału,  wg  tablic  od  10  do  12.  Materiał  na
elastyczne taśmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyczności powinien być  modyfikowany polimerami.

Tablica 8. Materiały  do  złączy  między  fragmentami  zagęszczonej  MMA rozkładanej  metodą „gorące
przy zimnym”

Rodzaj warstwy
Złącze podłużne Złącze poprzeczne

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału

Warstwa wiążąca KR 1-7 Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy 
bitumiczne

KR 1-2 Pasty asfaltowe lub
elastyczne  taśmy
bitumiczne

KR 3-7 Elastyczne  taśmy
bitumiczne



Tablica 9. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału

Warstwa wiążąca KR 1-7 Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy bitumiczne 

Tablica 10. Wymagania wobec taśm bitumicznych

Właściwość Metoda badawcza
Dodatkowy opis

warunków badania
Wymaganie

Temperatura  mięknienia
PiK

PN-EN 1427[21] ≥90°C

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2[71] 20 do 50
1/10 mm

Odprężenie  sprężyste
(odbojność)

PN-EN 13880-3[72] 10 do 30%

Zginanie na zimno DIN 52123[76] test odcinka taśmy o 
długości 20 cm w 
temperaturze 0°C 
badanie po 24 
godzinnym 
kondycjonowaniu 

Bez pęknięcia

Możliwość wydłużenia 
oraz przyczepności 
taśmy

SNV 671 920
(PN-EN 13880-13 [75])

W temperaturze 
-10°C

≥10%
≤1 N/mm2

Możliwość wydłużenia 
oraz przyczepności 
taśmy po starzeniu 
termicznym

SNV 671 920
(PN-EN 13880-13 [75])

W temperaturze 
-10°C

Należy podać wynik

Tablica 11. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Właściwość Metoda badawcza Wymaganie

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[77] pasta
Odporność na spływanie PN-EN 13880-5[73] Nie spływa
Zawartość wody PN-EN 1428[78] ≤50% m/m

Właściwości odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1[79] lub PN-EN 13074-2[80]
Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[21] ≥70°C

Tablica 12. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Właściwość Metoda badawcza Wymaganie

Zachowanie  przy  temperaturze
lejności

PN-EN 13880-6[74] Homogeniczny

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[21] ≥800C
Penetracja stożkiem w 25°C, 5 s,
150 g

PN-EN 13880-2[71] 30 do 60  0,1 mm

Odporność na spływanie PN-EN 13880-5[73] ≤5,0 mm
Odprężenie sprężyste (odbojność) PN-EN 13380-3[72] 10-50%
Wydłużenie  nieciągłe  (próba
przyczepności ), po 5 h, -10°C

PN-EN 13880-13[75] ≥5 mm
≤0,75 N/mm2

2.7. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  (warstwa  wiążąca  z  warstwą  ścieralną)  należy
stosować  kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami
według aktualnego Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808 [64].

Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 
13808 [64], należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM. 



Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w SST D-
04.03.01a [2]. 

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mogą być stosowane  dodatki  stabilizujące  lub  modyfikujące.  Pochodzenie,  rodzaj  i  właściwości
dodatków powinny być deklarowane. Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności.

Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów: 
– normy europejskiej,
– europejskiej aprobaty technicznej,
– specyfikacji  materiałowych  opartych  na  potwierdzonych  pozytywnych  zastosowaniach  w

nawierzchniach asfaltowych. 
Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach

w połączeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji

i układania. 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN

13108-4 [52], załącznik B.  

2.9. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien  być  ustalony  na  podstawie  badań  próbek
wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [54] załącznik C oraz normami powiązanymi.  

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 13.  
Próbki  powinny  spełniać  wymagania  podane  w p.  2.10,  w  zależności  od  kategorii  ruchu  jak  i

zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek.

Tablica 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR7 

Właściwość
Przesiew,   [% (m/m)]

AC11W
KR1-KR2

AC16W
KR1-KR2

AC16W
KR3-KR7

AC22W
KR3-KR7

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 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45

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

Zawartość  lepiszcza,
minimum*) Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 Bmin4,4

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości

lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik   według równania: 
d

650,2


 

2.10.  Właściwości  mieszaki  mineralno-asfaltowej  do  wykonania  betonu  asfaltowego  do  warstwy
wiążącej i wyrównawczej

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach  14, 15 i 16. 

Tablica 14. Wymagane  właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  do  warstwy  wiążącej  i
wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2 

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg

PN-EN 
13108-20 [54]

Metoda i warunki badania AC11W AC16W

Zawartość  wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [37], 
p. 4

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [37], 

VFBmin 65 VFBmin 60



wypełnione lepiszczem 2×50 uderzeń p. 5 VFBmax 80 VFBmax 80

Zawartość  wolnych
przestrzeni w mieszan-ce
mineralnej

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [37], 
p. 5

VMAmin 14 VMAmin 14

Odporność na działanie 
wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [39],
przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem zamra-
żania, badanie w 25°C a)

ITSR80 ITSR80

a) ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1 [82].

Tablica 15. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
dla ruchu KR3 ÷ KR4 

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg

PN-EN 
13108-20  [54]

Metoda i warunki badania AC16W AC22W

Zawartość  wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [37], p. 4

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Odporność na 
deformacje trwałe a)c)

C.1.20, wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22 [41], metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20
[54], D.1.6,60°C, 10 000 cykli

WTSAIR 0,15

PRDAIR 7,0

WTSAIR 0,15

PRDAIR7,0

Odporność na działanie 
wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [39],
przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem zamra-żania,
badanie w 25°C b)

ITS80 ITSR80

a) Grubość płyty: AC16, AC22  60 mm,
b)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014  w załączniku 1

[82],
c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014

w załączniku 2 [83].

Tablica 16. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
dla ruchu KR5 ÷ KR7 

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg

PN-EN 
13108-20  [54]

Metoda i warunki badania AC16W AC22W

Zawartość  wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [37], p. 4

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Odporność na 
deformacje trwałe a)c)

C.1.20, wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22 [41], metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20
[54], D.1.6,60°C, 10 000 cykli

WTSAIR 0,10

PRDAIR 5,0

WTSAIR 0,10

PRDAIR 5,0

Odporność na działanie 
wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [39],
przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem zamra-żania,
badanie w 25°C b)

ITSR80 ITSR80

a) Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności  na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1

[82],
c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014

w załączniku 2 [83].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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



3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

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

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wytwórnia   powinna  zapewnić  wysuszenie  i  wymieszanie  wszystkich  składników oraz  zachowanie
właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien
funkcjonować certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55]. 
Wytwórnia  powinna być  wyposażona  w termometry  (urządzenia  pomiarowe)  pozwalające  na  ciągłe
monitorowanie  temperatury  poszczególnych  materiałów,  na  różnych  etapach  przygotowywania
materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika,

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gładkie, 
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
h) sprzęt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów 

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie
drogowym  towarów  niebezpiecznych  [86],  wprowadzającej  przepisy  konwencji  ADR,  w  cysternach
kolejowych  lub  samochodach  izolowanych  i  zaopatrzonych  w  urządzenia  umożliwiające  pośrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

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

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

Środek  adhezyjny,  w  opakowaniu  producenta,  może  być  przewożony  dowolnymi  środkami
transportu  z  uwzględnieniem zaleceń  producenta.  Opakowanie  powinno być  zabezpieczone  tak,  aby  nie
uległo uszkodzeniu. 

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

Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy   dowozić  na  budowę  pojazdami  samowyładowczymi  w
zależności  od postępu  robót.  Podczas  transportu  i  postoju  przed  wbudowaniem mieszanka  powinna być
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki,  od produkcji do wbudowania,  powinna zapewniać
utrzymanie  temperatury  w  wymaganym  przedziale.  Nie  dotyczy  to  przypadków  użycia  dodatków
obniżających  temperaturę  produkcji  i  wbudowania,  lepiszczy  zawierających  takie środki  lub specjalnych
technologii produkcji i wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym
zakresie należy kierować się informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów tych środków. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania
tych  powierzchni  można  używać  tylko  środki  antyadhezyjne  niewpływające  szkodliwie  na  mieszankę.
Zabrania się skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi środkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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



5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  składu
mieszanki  mineralno-asfaltowej  (AC11W,  AC16W,  AC22W),  wyniki  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki
materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać: 
 źródło wszystkich zastosowanych materiałów,
 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
 punkty graniczne uziarnienia,
 wyniki  badań  przeprowadzonych  w  celu  określenia  właściwości  mieszanki  i  porównanie  ich  z

wymaganiami specyfikacji,
 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa, 
 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki. 

W  zagęszczaniu  próbek  laboratoryjnych  mieszanek  mineralno-asfaltowych  należy  stosować
następujące temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu: 
– 35/50 i 50/70: 135°C±5°C,

Recepta  powinna  być  zaprojektowana  dla  konkretnych  materiałów,  zaakceptowanych  przez
Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  

Jeżeli  mieszanka  mineralno-asfaltowa  jest  dostarczana  z  kilku  wytwórni  lub  od  kilku
producentów,  to  należy  zapewnić  zgodność  typu  i  wymiaru  mieszanki  oraz  spełnienie  wymaganej
dokumentacji projektowej.

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji  Inżyniera  oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.  

Podczas  ustalania  składu  mieszanki  Wykonawca  powinien  zadbać,  aby  projektowana  recepta
laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą
stosowane  do  wykonania  robót.  Powinien  także  zapewnić,  aby  mieszanka  i  jej  poszczególne  składniki
spełniały  wymagania  dotyczące  cech  fizycznych  i  wytrzymałościowych  określonych  w  niniejszej
specyfikacji. 

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty
mieszanki  mineralno-asfaltowej,  zdecyduje  się  wykonać  dodatkowo  niezależne  badania,  Wykonawca
dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy  wytwarzać  na  gorąco  w  otaczarce  (zespole  maszyn  i
urządzeń  dozowania,  podgrzewania  i  mieszania  składników  oraz  przechowywania  gotowej  mieszanki).
Inżynier  dopuści  do  produkcji  tylko  otaczarki  posiadające  certyfikowany  system  zakładowej  kontroli
produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55]. 

Dozowanie  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  w  otaczarkach,  w  tym  także  wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą,  a urządzenia do dozowania składników oraz
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu
należy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze  asfaltowe  należy  przechowywać  w  zbiorniku  z  pośrednim  systemem  ogrzewania,  z
układem  termostatowania  zapewniającym  utrzymanie  żądanej  temperatury  z  dokładnością  ±  5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać wartości
podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o
więcej  niż 30°C od najwyższej  temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 17. W tej
tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a  najwyższa  temperatura  dotyczy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  bezpośrednio  po  wytworzeniu  w
wytwórni.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest
dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze
asfaltowe zawiera taki środek.

Tablica 17. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50 od 150 do 190



Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposób  i  czas  mieszania  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinny  zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w
postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich
wymieszania  w  wytwarzanej  mieszance.  Warunki  wytwarzania  i  przechowywania  mieszanki  mineralno-
asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków. 

Dopuszcza  się  dostawy  mieszanek  mineralno-asfaltowych  z  kilku  wytwórni,  pod  warunkiem
skoordynowania  między  sobą  deklarowanych  przydatności  mieszanek  (m.in.:  typ,  rodzaj  składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.

Produkcja  powinna  być  tak  zaplanowana,  aby  nie  dopuścić  do  zbyt  długiego  przechowywania
mieszanki  w  silosach;  należy  wykluczyć  możliwość  szkodliwych  zmian.  Czas  przechowywania  –
magazynowania  mieszanki   MMA  powinien  uwzględniać  możliwości  wytwórni  (sposób  podgrzewania
silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budowę.

5.4. Przygotowanie podłoża

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

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Podłoże  pod  warstwę  ścieralną  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  tablicy  18.  Jeżeli

nierówności poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać podłoże poprzez
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Tablica 18. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą 

Klasa drogi Element nawierzchni
Dopuszczalne wartości odchyleń
równości podłużnej i poprzecznej

pod warstwę wiążącą [mm]
L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu 

i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu 
i postoju pojazdów 
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Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy wiążącej) 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.

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 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo innymi materiałami według norm lub aprobat
technicznych.

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

Przygotowanie podłoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z SST D-04.03.01a [2].

5.5. 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.

Warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostały
przedstawione w SST D-04.03.01a [2].

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przy doborze rodzaju mieszanki  mineralno-asfaltowej  do układu warstw konstrukcyjnych należy
zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D
kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5xD).

Jeżeli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można było ją
rozłożyć  i  zagęścić  w  pojedynczej  operacji,  to  warstwa  ta  może  się  składać  z  dwóch  warstw
technologicznych, z których każda zostaje rozłożona i zagęszczona w odrębnej operacji. Należy zapewnić
pełne połączenie między tymi warstwami zgodnie z pkt.5.5. 

Mieszankę  mineralno-asfaltową  można  wbudowywać  na  podłożu  przygotowanym  zgodnie  z
zapisami w punktach 5.4 i 5.5. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi

w punkcie 4.2.
Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak aaplanować, aby: 

– umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma rozkładarkami
pracującymi  obok siebie  z  odpowiednim przesunięciem),  a  w przypadku przebudów i  remontów o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szerokością pasa ruchu, 

– dzienne  działki  robocze  (tj.  odcinki  nawierzchni  na  których  mieszanka  mineralno-asfaltowa  jest
wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min. 200 m, 

– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań. 
Mieszankę  mineralno-asfaltową  asfaltową  należy  wbudowywać  w  odpowiednich  warunkach

atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film
wodny. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 26.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np.
promienniki  podczerwieni,  urządzenia  mikrofalowe).  Temperatura  powietrza  powinna  być  mierzona  co
najmniej  3  razy  dziennie:  przed  przystąpieniem  do  robót  oraz  podczas  ich  wykonywania  w  okresach
równomiernie  rozłożonych w planowanym czasie  realizacji  dziennej  działki  roboczej.  Nie dopuszcza  się
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas  budowy  nawierzchni  należy  dążyć  do  ułożenia  wszystkich  warstw  przed  sezonem
zimowym,  aby  zapewnić  szczelność  nawierzchni  i  jej  odporność  na  działanie  wody  i  mrozu.  Jeżeli  w
wyjątkowym przypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy wiążącej lub wyrównawczej,
to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i
ewentualnie środków odladzających. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Tablica  19.  Minimalna  temperatura  otoczenia  na  wysokości  2 m podczas  wykonywania  warstwy
wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia, °C

Warstwa wiążąca 0

Warstwa wyrównawcza 0

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  rozkładarką  wyposażoną  w  układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową,
elementy  wibrujące  do  wstępnego  zagęszczenia,  urządzenia  do  podgrzewania  elementów  roboczych
rozkładarki. 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  o
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skuteczność zagęszczania, potwierdzoną na
odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie
z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.



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).

5.7. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako:
– złącza podłużne i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.18.),
– spoiny (wg definicji p.1.4.19.).

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.   

5.7.1. Wykonanie złączy

5.7.1.1. Sposób wykonania złączy-wymagania ogólne

Złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej.
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół, ani  w obszarze poziomego oznakowania

jezdni.  Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem
siebie  co najmniej  30 cm w kierunku poprzecznym do osi  jezdni.  Złącza  poprzeczne między działkami
roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co
najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty
przejściowej.  Połączenie  warstw  ścieralnej  i  wiążącej  powinno  być  przesunięte  o  co  najmniej  0,5  m.
Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte
piłą. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być w
jednym poziomie.

5.7.1.2. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”

Metoda  ta  ma  zastosowanie  w  przypadku  wykonywania  złącza  podłużnego,  gdy  układanie
mieszanki odbywa się przez minimum dwie rozkładarki pracujące obok siebie z przesunięciem. Wydajności
wstępnego zagęszczania  deską rozkładarek  muszą być do siebie  dopasowane.  Przyjęta  technologia robót
powinna zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek
ten można zapewnić przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między
układanymi pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała
mieszankę na pierwszy pas. 
Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych parametrach. Zagęszczanie
każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku
złącza.

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.

 5.7.1.3. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” 

Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na
ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach
czasowych. Krawędź złącza w takim przypadku powinna być wykonana w trakcie układania pierwszego pasa
ruchu.

Wcześniej  wykonany  pas  warstwy  technologicznej  powinien  mieć  wyprofilowaną  krawędź
równomiernie  zagęszczoną,  bez  pęknięć.  Krawędź  ta  nie  może  być  pionowa,  lecz  powinna  być  skośna
(pochylenie  około  3:1  tj.pod  kątem 70-80°  w stosunku do  warstwy  niżej  leżącej).  Skos  wykonany  „na
gorąco”,  powinien  być  uformowany  podczas  układania  pierwszego  pasa  ruchu,  przy  zastosowaniu  rolki
dociskowej lub noża talerzowego.

Jeżeli skos nie został uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie zimnego pasa, z
zachowaniem  wymaganego  kąta.  Powierzchnia  styku  powinna  być  czysta  i  sucha.  Przed  ułożeniem
sąsiedniego pasa  całą  powierzchnię  styku należy  pokryć  taśmą przylepną  lub pastą  w ilości  podanej  w
punktach 5.7.1.5.  i 5.7.1.6.

Drugi  pas  powinien  być  wykonywany  z  zakładem  2-3  cm  licząc  od  górnej  krawędzi  złącza,
zachodzącym na pas wykonany wcześniej.

5.7.1.4. Zakończenie działki roboczej 

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających
uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej



kantówki lub frezarki). Zakończenie działki roboczej należy wykonać prostopadle do osi drogi.
Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza.
Złącza  poprzeczne  między  działkami  roboczymi  układanych  pasów  kolejnych  warstw

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.

5.7.1.5. Wymagania wobec wbudowania taśm bitumicznych

Minimalna wysokość taśmy wynosi 4 cm.
Grubość taśmy w złączach powinna wynosić 10 mm.
Krawędź  boczna  złącza  podłużnego powinna być  uformowana  za  pomocą  rolki  dociskowej  lub

poprzez obcięcie nożem talerzowym.
Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za

pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni.
Powierzchnie  krawędzi  do  których  klejona  będzie  taśma,  powinny  być  czyste  i  suche.  Przed

przyklejeniem  taśmy  w  metodzie  „gorące  przy  zimnym”,  krawędzie  „zimnej”  warstwy  na  całkowitej
grubości, należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta
taśmy.

Taśma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza pokrywając 2/3
wysokości warstwy licząc od górnej powierzchni..

5.7.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych.
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na

bocznej  krawędzi  w ilości  3 -  4  kg/m2 (warstwa o grubości  3 -  4  mm przy gęstości  około 1,0 g/cm3).
Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych.

5.7.2. Wykonanie spoin  

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń  warstwy z urządzeniami w nawierzchni  lub ją
ograniczającymi.

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.7. 
Grubość elastycznej taśmy uszczelniającej w spoinach w warstwie wiążącej powinna wynosić nie

mniej niż 15 mm.
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na

bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).

5.8. Krawędzie  

W  przypadku  warstwy  ścieralnej  rozkładanej  przy  urządzeniach  ograniczających  nawierzchnię,
których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny,
korytka  odwadniające)  oraz  gdy  spadek  jezdni  jest  w  stronę  tych  urządzeń,  to  powierzchnia  warstwy
ścieralnej powinna być wyższa o 0,5÷1,0 cm. 

W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom
należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca
lub  elementu  mocowanego  do  rozkładarki  tzw  „buta”  („na  gorąco”).  Jeżeli  krawędzie  nie  zostały
uformowane na gorąco krawędzi należy wyfrezować na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni  asfaltowej  o jednostronnym nachyleniu  jezdni  należy  uszczelnić  krawędź
położoną wyżej (niżej położona krawędź powinna zostać nieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i
sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Inżynierem.

Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez pokrycie
gorącym asfaltem w ilości:
– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,
– krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2.

Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych.
Do  uszczelniania  krawędzi  zewnętrznych  należy  stosować  asfalt  drogowy  według  PN-EN

12591[23], asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023[66], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN
13924-2[65],  albo  inne  lepiszcza  według  norm  lub  aprobat  technicznych.  Uszczelnienie  krawędzi
zewnętrznej należy wykonać gorącym lepiszczem.

Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu.
Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. 

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone
jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej



jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na
szerokości co najmniej 10 cm.

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” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Dokumenty i wyniki badań materiałów

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

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

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

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich
przydatność do przewidywanego celu.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera)

– dodatkowe,
– arbitrażowe.

6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
        Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
po jej wbudowaniu podano w tablicy 20 i 21, których koszt (ponosi je Wykonawca robót) i czas na ich
wykonanie  Wykonawca  musi  uwzględnić  w  cenie  składanej  oferty  i  uwzględnić  w  umownym terminie
zakończenia robót.
6.3.3. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
   Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1, PN-
EN 12697-2. Wyniki powinny być zgodne z zaprojektowaną i zaakceptowaną przez  Inspektora Nadzoru
recepturą zgodnie z pkt. 5.2.
6.3.4. Badania Wykonawcy

Badania  Wykonawcy  są  wykonywane  przez  Wykonawcę  lub  jego  zleceniobiorców  celem
sprawdzenia,  czy  jakość  materiałów  budowlanych  (mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  ich  składników,
lepiszczy  i  materiałów  do  uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością
i  w  wymaganym  zakresie.  Wyniki  należy  zapisywać  w protokołach.  W razie  stwierdzenia  uchybień  w
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.

Tablica  20.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  podczas  wytwarzania  mieszanki  mineralno-
asfaltowej

Lp. Rodzaj badań i ich częstotliwość

1
2
3
4
5
6

7
8

Skład i uziarnienie MMA pobranej w wytwórni – 1 próba na 200Mg 
Właściwości asfaltu – dla każdej dostawy(cysterny)
Właściwości wypełniacza – 1 próba na 100 Mg
Właściwości kruszywa – przy każdej zmianie
Temperatura składników MMA – dozór ciągły
Temperatura  wyprodukowanej  MMA –  każdy  pojazd  przy  załadunku  i  w  czasie
wbudowywania
Wygląd MMA – jw.
Właściwości próbek MMA pobranej w wytwórni – jeden raz dziennie



Wyniki badań,  atestów, i prób Wykonawcy należy przekazywać Zamawiającemu i Inspektorowi
Nadzoru  na  każdym  etapie  dopuszczenia  materiałów  do  wbudowania,  odbioru  robót  zanikających  i
dopuszczenia do wykonania robót . Inspektor Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie
badań Wykonawcy lub zażąda dokonania w jego obecności prób i badań na koszt i staraniem Wykonawcy
badań i prób sprawdzających na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę (czas konieczny do wykonania
ww. prac nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończeni robót zgodnie z terminem określonym
umową). Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  podczas  wykonywania nawierzchni  (wg PN-EN

12697-13 ),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.1.5),
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.5. Badania kontrolne 

Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie,  czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i  ich składników, lepiszczy  i  materiałów do
uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  spełniają
wymagania określone w umowie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru końcowego.  Badania gotowej
warstwy wykonane zostaną (ilość badań podana w tablicy 8) przez laboratorium niezależne wskazane przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy(który to koszt  Wykonawca musi uwzględnić w składanej Ofercie).
Pobieraniem próbek i  wykonaniem badań na miejscu budowy(w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru)  zajmuje  się  Wykonawca  w obecności  Inspektora  Nadzoru  -  na koszt  i  staraniem Wykonawcy
(Wykonawca  koszt  (w  tym  także  poniesienie  kosztu  badania  laboratorium  wskazanego  przez
Zamawiającego)i czas konieczny do wykonania prób i badań musi uwzględnić w swojej ofercie) . Badania
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie
będzie przy nich obecny.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 21.

Tablica 21. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań i ich częstotliwość

1
1.1
1.2
1.3

2

2.1
2.2
2.3

3.

3.1
3.2
3.3

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W –  na w-wę  wiążąca KR -3 
Uziarnienie – 1 próba na 150 Mg wbudowanej MMA
Zawartość lepiszcza – 1 próba na 150 Mg wbudowanej MMA
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki – 1 próba na 150 Mg wbudowanej MMA

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W –  na w-wę  wyrównawcza  KR -3. Wyrównanie do
wymaganego profilu nawierzchni 
Uziarnienie – 1 próba na 150Mg wbudowanej MMA .
Zawartość lepiszcza – 1 próba na 150 Mg wbudowanej MMA
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki – 1 próba na 150 Mg wbudowanej MMA

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 W –  na w-wę  wyrównawcza  KR -1. Wyrównanie do
wymaganego profilu nawierzchni 
Uziarnienie – 1 próba na 100 Mg wbudowanej MMA .
Zawartość lepiszcza – 1 próba na 100 Mg wbudowanej MMA
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki – 1 próba na 100 Mg wbudowanej MMA

Warstwa wiążąca 
Wskaźnik zagęszczenia – 1 próba na 1000m2 
Spadki poprzeczne – co 20 m
Równość – co 20 m
Grubość lub ilość materiału – 1 próba na 1000 m2
Zawartość wolnych przestrzeni –  1próba na 1000 m2
Rzędne wysokościowe 

Warstwa wyrównawcza wykonana z AC 16 W – KR3 



5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6

Wskaźnik zagęszczenia – 1 próba na 1000m2 
Spadki poprzeczne – co 20 m
Równość – co 20 m
Grubość lub ilość materiału – 1 próba na 1000 m2
Zawartość wolnych przestrzeni –  1próba na 1000 m2

Warstwa wyrównawcza wykonana z AC 11 W – KR1 
Wskaźnik zagęszczenia – 1 próba na 1000m2 
Spadki poprzeczne – co 20 m
Równość – co 20 m
Grubość lub ilość materiału – 1 próba na 1000 m2
Zawartość wolnych przestrzeni –  1próba na 1000 m2

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w pkcie 2.10 tablica 15  o
więcej niż 1,5% (v/v).

6.3.6. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wynikow badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier  i  Wykonawca  decydują  wspolnie  o  miejscach  pobierania  probek  i  wyznaczeniu  odcinków  częściowych
ocenianego  odcinka  budowy.  Jeżeli  odcinek  częściowy  przyporządkowany  do  badań  kontrolnych  nie  może  być
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.7. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtorzeniem badań kontrolnych, co do ktorych istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań 
kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzyść przemawia 
wynik badania.

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego

6.4.1.1 Grubość warstwy wiążącej   oraz ilość materiału

      Grubość wykonanej warstwy wiążącej może może różnić się od grubości projektowanej o +/- 10 %  . W przypadku
przekroczenia dopuszczalnej odchyłki  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykonanej warstwy wiążącej i jej
ponownego  wykonania  na  własny  koszt  i  własnym staraniem tak  aby  spełnić  wymagania   niniejszego  punktu.  W
przeciwnym wypadku Zamawiający odmówi zapłaty za wykonany odcinek warstwy wiążącej  reprezentowany przez tą
próbę.

6.4.1.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni,
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 22. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia
danej właściwości.

Tablica 22. Właściwości warstwy AC 

Warstwa Typ i wymiar mieszanki Wskaźnik
zagęszczenia 

[%]

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

Wiążąca i 
wyrównawcza 

AC 11 W, KR1-KR2 ≥ 98 2,0÷7,0

AC 16 W, KR1-KR2 ≥ 98 2,0÷7,0

AC 16 W, KR3-KR7 ≥ 98 3,0÷8,0

AC 22 W, KR3-KR7 ≥ 98 3,0÷8,0

6.4.1.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartość wolnych przestrzeni  w warstwie nawierzchni,  nie  może wykroczyć poza wartości  dopuszczalne
kreślone w tablicy 22.



6.4.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki  poprzeczne nawierzchni  należy badać nie  rzadziej  niż  co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.

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

6.4.1.5. Równość podłużna i poprzeczna

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej  nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów

należy  stosować  metodę  z  wykorzystaniem  łaty  4-metrowej  i  klina  lub  metody  równoważnej,  mierząc  wysokość
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 20 m. Wymagana równość podłużna jest
określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 9 mm. Przez odchylenie równości
rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.

Do  oceny  równości  poprzecznej  warstw  nawierzchni  drogi   należy  stosować  metodę  z
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i  klina lub metody równoważnej użyciu łaty i  klina.  Pomiar należy wykonywać w
kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 20 m. Wymagana równość
poprzeczna jest określona w tabeli 23 

Tablica 23. Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej dla warstwy wiążącej i wyrównawczej  

Klasa drogi Element nawierzchni

Maksymalne wartości odchyleń
równości podłużnej i  poprzecznej

warstwy [mm]  wiążącej i
wyrównawczej 

[mm]  
L,D, place parkingi, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów

9

6.4.1.6. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
   Wyniki badań składu MMA powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 24.

Tablica 24
 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Dopuszczalna tolerancja w %

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach #mm:

31,5 ; 22,4 ;16,0 ;11,2;8,0;5,6;4,0;2,0

+/-4%

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach #mm:

1,0;0,5;0,25 ;0,125;0,063

+/-2%

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #mm:

0,063

+/-1,5%

4 Asfalt +/-  0,5%  - dla KR 1-2

                    +/-  0,3% - dla KR 3 

6.4.1.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, powinna być  zgodna z dokumentacją
projektową  , z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być odpowiednio
szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość
należy mierzyć w środku linii skosu.

Rzędne wysokościowe, mierzone co 50 m na prostych i co 10 m  na łukach poziomych na osi podłużnej i
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5
cm.

Złącza  podłużne  i  poprzeczne,  sprawdzone  wizualnie,  powinny  być  równe  i  związane,  wykonane  w  linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

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



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego (AC).

 8. ODBIÓR ROBÓT

  8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu  6 dały wyniki pozytywne.

  8.2. Sposób obliczania potrąceń
          Potrącenia oblicza się dla danych parametrów proporcjonalnie do wartości poszczególnej warstwy bitumicznej
nawierzchni  o  powierzchni  reprezentowanej  przez  daną  próbkę  wg  opisanych  poniżej  wzorów  i  wielkości
współczynników odpowiednich dla przekroczeń wartości dopuszczalnej.

8.2.1. Niewłaściwa ilość lepiszcza. 
 AC 11 W . KR 1-2

 Pa = pa * K * F

   Gdzie:
Pa – wartość potrącenia w PLN
pa  - współczynnik dla przekroczenia wartości dopuszczalnej wg poniższej tablicy
K – koszt brutto 1m2 wykonanej nawierzchni bitumicznej wg kosztorysu ofertowego
F – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę lub pomiar
Wartości współczynnika pa do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza(asfaltu)

Odchylenie od
receptury w %

Mieszanki mineralno-
bitumiczne.Wartość współczynnika pa

0,6   0,1 
0,7 0,2 
0,8 Usunąć warstwę

 AC 16 W . KR 3

Pa = pa * K * F

   Gdzie:
Pa – wartość potrącenia w PLN
pa  - współczynnik dla przekroczenia wartości dopuszczalnej wg poniższej tablicy
K – koszt brutto 1m2 wykonanej nawierzchni bitumicznej wg kosztorysu ofertowego
F – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę lub pomiar
Wartości współczynnika pa do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza(asfaltu)

Odchylenie od
receptury w %

Mieszanki mineralno-
bitumiczne.Wartość współczynnika pa

 0,4 0,1 
 0,5 0,2
 0,6 Usunąć warstwę

8.2.2. Niewłaściwa ilość ziaren mniejszych od 0,063mm 

 Pw = pw * K * F

   Gdzie:
Pw – wartość potrącenia w PLN
pw  - współczynnik dla przekroczenia wartości dopuszczalnej wg poniższej tablicy
K – koszt brutto 1m2 wykonanej nawierzchni bitumicznej wg kosztorysu ofertowego
F – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę lub pomiar
Wartości współczynnika pw do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren mniejszych od 0,063mm



Odchylenie od
receptury w %

Mieszanki mineralno-
bitumiczne.Wartość współczynnika pw

1,6 0,07  
1,7 0,09 
1,8 0,11 
1,9 0,13 
2,0 0,16 
2,1 Usunąć warstwę

8.2.3. Niewłaściwa ilość ziaren większych od 2,0mm 

 Pz = pz * K * F

   Gdzie:
Pz – wartość potrącenia w PLN
pz  - współczynnik dla przekroczenia wartości dopuszczalnej wg poniższej tablicy
K – koszt brutto 1m2 wykonanej nawierzchni bitumicznej wg kosztorysu ofertowego
F – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę lub pomiar
Wartości współczynnika pz do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren większych od 2mm

Odchylenie od
receptury w %

Mieszanki mineralno-
bitumiczne.Wartość współczynnika pz

4,1 0,005  
4,2 0,008  
4,3 0,015 
4,4 0,02  
4,5 0,04; 
4,6 0,06  
4,7 0,08  
4,8 0,1 
4,9 0,13 
5,0 0,16 
5,1 Usunąć warstwę

8.2.4. Zaniżony wskaźnik zagęszczenia 

 Pc = pc *3* K * F

   Gdzie:
Pc – wartość potrącenia w PLN
Pc  - współczynnik dla przekroczenia wartości dopuszczalnej wg poniższej tablicy
K – koszt brutto 1m2 wykonanej nawierzchni bitumicznej wg kosztorysu ofertowego
F – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę lub pomiar
Wartości współczynnika pc do obliczania potrąceń za zaniżony od żądanego wskaźnika zagęszczenia

Uzyskany wskaźnik
zagęszczenia w %

Mieszanki mineralno-
bitumiczne.Wartość współczynnika pc

97,9 0,01       
97,8 0,02
97,7 0,030
97,6 0,06 
97,5 0,1
97,4 Usunąć warstwę

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



 oznakowanie robót,
 oczyszczenie i skropienie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 opracowanie recepty laboratoryjnej,
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu

i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Szczególowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej SST)

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu
4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
5. PN-EN 932-3 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Procedura  i  terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu

ziarnowego – Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu
ziarn za pomocą wskaźnika płaskości

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu
ziarn – Wskaźnik kształtu

9. PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie  procentowej
zawartości  ziarn  o  powierzchniach  powstałych  w  wyniku  przekruszenia  lub
łamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych  cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie  w  strumieniu
powietrza)

13. PN-EN 1097-2 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-4 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

16. PN-EN 1097-6 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –Część  6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

17. PN-EN 1097-7 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli  słonecznej  metodą
gotowania



20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda

Pierścień i Kula
22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej
27. PN-EN 12596 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  -  Oznaczanie  lepkości  dynamicznej  metodą

próżniowej kapilary
28. PN-EN 12606-1 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  zawartości  parafiny  –  Część  1:

Metoda destylacji
29. PN-EN 12607-1 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  odporności  na  twardnienie  pod

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
30. PN-EN 12607-3 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  odporności  na  twardnienie  pod

wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT
31. PN-EN 12697-1 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
32. PN-EN 12697-2 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
33. PN-EN 12697-3 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa
34. PN-EN 12697-4 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji
frakcyjnej

35. PN-EN 12697-5 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości

36. PN-EN 12697-6 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek
mieszanki mineralno-asfaltowej

37. PN-EN 12697-8 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

38. PN-EN 12697-11 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  11:  Oznaczanie  powinowactwa  pomiędzy
kruszywem i asfaltem

39. PN-EN 12697-12 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych
na wodę

40. PN-EN 12697-13 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury

41. PN-EN 12697-22 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie

42. PN-EN 12697-24 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie

43. PN-EN 12697-26 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność

44. PN-EN 12697-27 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek

45. PN-EN 12697-36 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  36:  Oznaczanie  grubości  nawierzchni
asfaltowych

46. PN-EN 12697-39 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco -  Część 39:  Oznaczanie  zawartości  lepiszcza metodą
spalania

47. PN-EN 12697-41 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  -  Część  41:  Odporność  na  płyny  zapobiegające
oblodzeniu

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  -  Część  42:  Zawartość  części  obcych  w  destrukcie
asfaltowym

49. PN-EN 12697-43 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo

50. PN-EN 13043 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu



51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
52. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA
53. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy
54. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
55. PN-EN 

13108-21
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa kontrola
produkcji

56. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli

57. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 2: Liczba bitumiczna

58. PN-EN 13398 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  nawrotu  sprężystego  asfaltów
modyfikowanych

59. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas magazynowania
asfaltów modyfikowanych

60. PN-EN 13587 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

61. PN-EN 13588 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  kohezji  lepiszczy  asfaltowych
metodą testu wahadłowego

62. PN-EN 13589 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  siły  rozciągania  asfaltów
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem

63. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia
64. PN-EN 13808 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  kationowych  emulsji

asfaltowych
64a. PN-EN 

13808:2013-10/Ap1:2014-
07

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  kationowych  emulsji
asfaltowych. Załącznik krajowy NA

65. PN-EN 13924-2 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  -  Zasady  klasyfikacji  asfaltów  drogowych
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 

65a. PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:
2014-07 i PN-EN 13924-
2:2014-04/Ap2:2015-09E

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  -  Zasady  klasyfikacji  asfaltów  drogowych
specjalnych -  Część 2:  Asfalty  drogowe wielorodzajowe.  Załącznik krajowy
NA

66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami

66a. PN-EN 14023:2011/Ap1:
2014-04

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami. Załącznik krajowy NA

67. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gorąco

68. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno

69. PN-EN 22592 Przetwory  naftowe  –  Oznaczanie  temperatury  zapłonu  i  palenia  –  Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda

70. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda
71. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji

stożka w temperaturze 25 C
72. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca penetrację i

odprężenie sprężyste (odbojność)
73. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 5: Metody badań do oznaczania odporności

na spływanie
74. PN-EN 13880-6 Zalewy  szczelin  na  gorąco  --  Część  6:  Metoda  przygotowania  próbek  do

badania
75. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do określenia

wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności)
76. DIN 52123

Prüfung  von  Bitumen-  und  Polymerbitumenbahnen  (Badanie  taśm
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych)

77. PN-EN 1425
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna

78. PN-EN 1428 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  --  Oznaczanie  zawartości  wody  w  emulsjach
asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej

79. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych
lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą
odparowania

80. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych
lub  asfaltów  upłynnionych  lub  fluksowanych  --  Część  2:  Stabilizacja  po



odzyskaniu metodą odparowania

10.3. Wymagania techniczne 

81. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - WT-1
2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad nr 46  z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

82. Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  -  WT-2  2014  –  część  I  -  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach
krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

83. Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  -  WT-2  2016  –  część  II  -  Wykonanie  warstw  nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na
drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.

84. Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  Załącznik  do  Zarządzenia  nr  31
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

85. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz.
124)

86. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z
późn. zm.)



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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OZNAKOWANIE  POZIOME
 



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych..

1.3. 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.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub
przerywanych,  pojedynczych  lub  podwójnych,  strzałek,  napisów,  symboli  oraz  innych  linii  związanych  z
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące
jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.

1.4.3.  Strzałki  -  znaki poziome na nawierzchni,  występujące jako strzałki  kierunkowe służące do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa,
na którym się znajdują.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.

1.4.5.  Znaki  uzupełniające  -  znaki  w postaci  symboli,  napisów,  linii  przystankowych  oraz  inne  określające
szczególne miejsca na nawierzchni.

1.4.6.  Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  -  materiały  zawierające  rozpuszczalniki,  wolne  od
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8.  Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5
mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.9.  Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie
do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25
mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię.  Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz
rodzaj  i  liczbę  zastosowanych  elementów  odblaskowych,  do  których  należą  szklane  soczewki,  elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11.  Tymczasowe  oznakowanie  drogowe  -  oznakowanie  z  materiału  o  barwie  żółtej,  którego  czas
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy.

1.4.13.  Kulki szklane - materiał  do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe.

1.4.15.  Pozostałe  określenia  są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i  z  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. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

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

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca powinien przeprowadzić  dodatkowe badania  tych materiałów,  które budzą wątpliwości
jego lub inspektora nadzoru, 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].

2.4. Oznakowanie opakowań

Wykonawca powinien żądać  od producenta,  aby oznakowanie  opakowań materiałów do poziomego
znakowania  dróg  było  wykonane  zgodnie  z  PN-O-79252  [2],  a  ponadto  aby  na  każdym  opakowaniu  był
umieszczony trwały napis zawierający:
      nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
      masê brutto i netto,
      numer partii i datę produkcji,
      informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
      ewentualne wskazówki dla użytkowników.

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów

Podstawowe  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  punkcie  2.6,  a  szczegółowe  wymagania
określone są w „Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg

2.6.1.  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].

2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego

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  oraz  masy
termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne  powinny być  substancjami  jedno-  lub  dwuskładnikowymi,  mieszanymi  ze
sobą w proporcjach  ustalonych przez  producenta  i  nakładanymi na nawierzchnię  odpowiednim aplikatorem.
Masy te powinny tworzyć warstwę korezyjną w wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi
w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować
ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie.

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów
prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   cienko-   i grubo-
          warstwowego



Zawartość  składników  lotnych  (rozpuszczalników  organicznych)  nie  powinna  przekraczać  w
materiałach do znakowania:
      cienkowarstwowego 30% (m/m),
      grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen)  w  ilości  większej  niż  10%.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów  zawierających  benzen  i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

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

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].

2.6.5. 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 mm. 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].

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym  elementem  odblaskowym  powinna  być  naklejana,  kotwiczona  lub  wbudowana  w
nawierzchnię  płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych,  zawierająca  element
odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być:
      szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni nie
wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,
      plastikowy z  warstwą zabezpieczającą  przed  ścieraniem,  który może mieć  warstwę  odbijającą  tylko w
miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami
odpornymi na ścieranie.

Profil  punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi  od strony
najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z
nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta.  Wysokość punktowego
elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub
srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - żółta.

Właściwości  punktowego  elementu  odblaskowego  określa  aprobata  techniczna,  odpowiadająca
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

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

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach
określonych przez producenta.

Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przechowywać  w  magazynach  odpowiadających
zaleceniom  producenta,  zwłaszcza  zabezpieczających  je  od  napromieniowania  słonecznego,  opadów  i  w
temperaturze, dla:
a)     farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC,
b)    farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
c)     pozostałych materiałów - poniżej 40oC.



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 oznakowania poziomego

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  oznakowania  poziomego,  w zależności  od zakresu  robót,
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:
      szczotek  mechanicznych (zaleca  się  stosowanie szczotek  wyposażonych w urządzenia  odpylające)  oraz
szczotek ręcznych,
      frezarek,
      sprężarek,
      malowarek,
      układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
      sprzętu do badań, określonych w SST.

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. 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.

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. Warunki atmosferyczne

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

5.3. 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.

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania  poziomego należy  oczyścić  powierzchnię  nawierzchni  malowanej  z
pyłu,  kurzu,  piasku,  smarów,  olejów i  innych zanieczyszczeń,  przy użyciu sprzętu  wymienionego w SST i
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Powierzchnia  nawierzchni  przygotowana do wykonania  oznakowania  poziomego musi  być czysta  i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

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

Do  wykonania  przedznakowania  można  stosować  nietrwałą  farbę,  np.  farbę  silnie  rozcieńczoną
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i
koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne
z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.



5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

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

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami 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 inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy.

5.6.3. 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 Inspektor
nadzoru 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 inspektora nadzoru.

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania  punktowymi elementami odblaskowymi należy  zwracać  szczególną
uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej
jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający
przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W  przypadku  konieczności  usunięcia  istniejącego  oznakowania  poziomego,  czynność  tę  należy
wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
      cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
      grubowarstwowego, metodą frezowania,
      punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.



Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą
farbą barwy czarnej.

Materiały  pozostałe  po  usunięciu  oznakowania  należy  usunąć  z  drogi  tak,  aby nie  zanieczyszczały
środowiska, w miejsce zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

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. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania.
Do określenia  odbicia  światła  dziennego lub  odbicia  oświetlenia  drogi  od  oznakowania  stosuje  się

współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2,
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx.

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-
97 [4]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:
      białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
      białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1,
      żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.

Pomiar  współczynnika  luminancji  w  świetle  rozproszonym  może  być  zastąpiony  pomiarem
współczynnika luminancji  b,  wg POD-97 [4].  Wartość współczynnika  b powinna wynosić dla oznakowania
świeżego, barwy:
      białej, co najmniej 0,60,
      żółtej, co najmniej 0,40.

Wartość współczynnika b powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy:
      białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30,
      żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y,
które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne:
Punkt narożny  1 2 3 4

Oznakowanie białe: x
y

0,4
0,4

0,3
0,3

0,3
0,3

0,34
0,38

Oznakowanie żółte: x
y

0,5
0,4

0,5
0,5

0,5
0,5

0,43
0,48

6.3.1.2. Widzialność w nocy

Za  miarę  widzialności  w  nocy  przyjęto  powierzchniowy  współczynnik  odblasku  RL,  określany  wg
POD-97 [4].

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy:
      białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
      żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1.

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
      białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1,
      żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1,
b) folii:
      dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
      dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania



Miarą  szorstkości  oznakowania  jest  wartość  wskaźnika  szorstkości  SRT  (Skid  Resistance  Tester)
mierzona  wahadłem  angielskim,  wg  POD-97  [4].  Wartość  SRT  symuluje  warunki,  w  których  pojazd
wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni.

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:
      świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT,
      używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się.

6.3.1.4. Trwałość oznakowania

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z
wzorcami,  wg  POD-97  [4],  powinna  wynosić  po  12-miesięcznym  okresie  eksploatacji  oznakowania
wykonanego:
      farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,
      pozostałymi materiałami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym
że nie może przekraczać 2 godzin.

6.3.1.6. Grubość oznakowania

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:
a)     oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 mm,
b)    oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm,
c)     punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm.

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub
           grubowarstwowego

Wykonawca  wykonując  znakowanie  poziome  z  materiału  cienko-  lub  grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
      sprawdzenie oznakowania opakowań,
      wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
      pomiar wilgotności względnej powietrza,
      pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
      badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
      pomiar grubości warstwy oznakowania,
      pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],
     wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
     pomiar  poziomych  wymiarów  oznakowania,  na  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  „Instrukcją  o
znakach drogowych poziomych” [3],
      wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
      oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.

W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wykonania  oznakowania  poziomego,  Inżynier  może  zlecić
wykonanie badań:
      widzialności w dzień,
      widzialności w nocy,
      szorstkości,
odpowiadających  wymaganiom  podanym  w  punkcie  6.3.1  i  wykonanych  według  metod  określonych  w
„Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania
to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych



Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:
     sprawdzenie oznakowania opakowań,
     sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST,
     wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,
     wilgotności względnej powietrza,
     temperatury powietrza i nawierzchni,
     pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia),
     wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów,
     równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,
     zgodności  wykonania  oznakowania  z  dokumentacja  projektową  i  „Instrukcją  o  znakach  drogowych
poziomych” [3].

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie określonej w
SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku  wątpliwości  dotyczących  wykonania  oznakowania  poziomego  Inżynier   może  zlecić
wykonanie badań:
      widzialności w dzień,
      widzialności w nocy,
odpowiadających  wymaganiom  podanym  w  punkcie  6.3.1  i  wykonanych  według  metod  określonych  w
„Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania
to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka 
Materiały do znakowania

cienkowars-
twowego

grubowars-
twowego

1 Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników   
   chlorowanych

 
 

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

 
 

£ 30
£ 10

0

 
 

£ 2
-
0

2 Współczynnik załamania światła kulek 
szklanych współcz. > 1,5 > 1,5

3 Współczynnik luminancji Q w świetle 
rozproszonym dla oznakowania 
świeżego barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- żółtej

 
 
 

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

 
 
 

³ 130
³ 100

 
 
 

³ 130
³ 100

4 Współczynnik luminancji b dla 
oznakowania świeżego barwy
- białej
- żółtej

 
 

współcz. b
współcz. b

 
 

³ 0,60
³ 0,40

 
 

³ 0,60
³ 0,40

5 Powierzchniowy współczynnik 
odblasku dla oznakowania świeżego w 
stanie suchym barwy:
- białej
- żółtej

 
 
 

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

 
 
 

³ 300
³ 200

 
 
 

³ 300
³ 200

6 Szorstkość oznakowania
- świeżego
- używanego (po 3 mies.)

wskaźnik
SRT
SRT

 
³ 50
³ 45

 
³ 50
³ 45

7 Trwałość oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcieńczalnymi
- pozostałymi materiałami

 
wskaźnik
wskaźnik

 
³ 5
³ 6

 
³ 5
³ 6

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h £ 2 £ 2

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych
- z mikrokulkami szklanymi

 
 

mm
mm

 
 

£ 800
-

 
 
-

£ 5



10 Okres stałości właściwości materiałów 
do znakowania przy składowaniu miesięcy ³ 6 ³ 6

 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje  nowo  wykonanego  oznakowania  poziomego,  zgodnego  z  dokumentacją  projektową  i
„Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom:
      szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
      długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
     dla  linii  przerywanych,  długość cyklu składającego się  z  linii  i  przerwy nie może odbiegać  od średniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,
     dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego
wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania  poziomego,  spowodowanego zmianami organizacji  ruchu,
należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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

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 inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  w zależności  od przyjętego  sposobu wykonania
robót, może być dokonany po:
      oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
      przedznakowaniu,
      frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
      usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
      wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny

Odbioru  ostatecznego  należy  dokonać  po  całkowitym  zakończeniu  robót,  na  podstawie  wyników
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu  gwarancyjnego,  ustalonego  w  SST.
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4].

Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
      na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy,
      na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
      na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,
      na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące,



b)    dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej
24 miesiące.

W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań:
a) cienkowarstwowych
      dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od
1 listopada do 31 marca,
      na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, pożądane
jest  skrócić  okres  gwarancyjny  dla  linii  segregacyjnych  do  6  miesięcy,  przejść  dla  pieszych  i  drobnych
elementów do 3 miesięcy,
      na  nawierzchniach  kostkowych  o  równej  powierzchni  w  dobrym  stanie,  pożądane  jest  skrócić  okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca,
      na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach
podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach
smołowych (także  z  powierzchniowym utrwaleniem smołą),  na nawierzchniach  kostkowych w złym stanie
(nierówna  powierzchnia,  kostka  uszkodzona,  braki  kostki,  luźne  zanieczyszczenia  w  szczelinach  między
kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno się
udzielać,
      w przypadku stosowania  piasku  lub piasku z solą  do zimowego utrzymania  dróg,  okres  gwarancyjny
należałoby skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu
jesiennym;
b) grubowarstwowych
      na  nawierzchniach  bitumicznych  ułożonych  do  1  miesiąca  przed  wykonaniem  oznakowania  masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do
1 roku, dla przejść dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesięcy.

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 1 m2 wykonania robót obejmuje:
      prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
      przygotowanie i dostarczenie materiałów,
      oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
      przedznakowanie,
      naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
      ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

     3.    Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)
     4.    Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

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,
w postaci:
      znaków ostrzegawczych,
      znaków zakazu i nakazu,
      znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Znak  pionowy  -  znak  wykonany  w  postaci  tarczy  lub  tablicy  z  napisami  albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść
znaku.  Tarcza  może  być  wykonana  z  różnych  materiałów  (stal,  aluminium,  tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może
być  wykonane  jako  malowane  lub  oklejane  (folią  odblaskową  lub  nieodblaskową).  W
przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może
być zatopione w tarczy znaku.
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1.4.4.  Znak  drogowy  nieodblaskowy  -  znak,  którego  lico  wykonane  jest  z  materiałów
zwykłych (lico nie wykazuje właściwości odblaskowych).

1.4.5.  Znak drogowy odblaskowy -  znak,  którego  lico  wykazuje  właściwości  odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).

1.4.6.  Konstrukcja  wsporcza  znaku  -  słup  (słupy),  wysięgnik,  wspornik  itp.,  na  którym
zamocowana  jest  tarcza  znaku,  wraz  z  elementami  służącymi  do  przymocowania  tarczy
(śruby, zaciski itp.).

1.4.7.  Znak  drogowy  prześwietlany  -  znak,  w  którym  wewnętrzne  źródło  światła  jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8.  Znak  drogowy  oświetlany  -  znak,  którego  lico  jest  oświetlane  źródłem  światła
umieszczonym na zewnątrz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesięcy od daty produkcji.

1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy
niż 3 miesiące od daty produkcji.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,
musi  posiadać  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę.  Znaki  drogowe
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

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

Klasa  betonu  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową.  Beton  powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1. Cement

Cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].



2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3].
Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki  chemiczne  do  betonu  powinny  być  stosowane  jeśli  przewiduje  je
dokumentacja  projektowa,  SST  lub  wskazania  Inżyniera.  Domieszki  chemiczne  powinny
odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające.

2.3.5. Pręty zbrojenia

Pręty  zbrojenia  w  fundamentach  z  betonu  zbrojonego  powinny  odpowiadać
wymaganiom PN-B-06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową  i  SST,  a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,  zgodnie  z  propozycją
Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera.

Konstrukcje  wsporcze  można  wykonać  z  ocynkowanych  rur  lub  kątowników
względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Wymiary  i  najważniejsze  charakterystyki  elementów konstrukcji  wsporczej  z  rur  i
kątowników podano w tablicy 1 i 2.
 
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9]

Średnica
zewnętrzna

mm

Grubość
ścianki

mm

Masa 1 m
kg/m

Dopuszczalne odchyłki
średnicy

zewnętrznej
grubości
ścianki

44,5
48,3
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6
102,0
108,0
114,0
114,3
121,0

od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 12,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 14,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 16,0

od 2,69 do 9,09
od 2,93 do 10,01
od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2
od 9,67 do 26,6
od 9,27 do 43,4
od 10,9 do 34,5
od 9,83 do 46,5
od 11,5 do 41,4

 
 
 
 
 
 
 
 

± 1,25 %

 
 
 
 
 
 
 
 

± 15 %



Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary
ramion

mm

Grubość
ramienia

mm

Masa 1 m
kątownika

kg/m

Dopuszczalne odchyłki
długości
ramienia

grubości
ramion

40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
65 x 65
75 x 75
80 x 80
90 x 90

100 x 100

od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10
od 6 do 11
od 8 do 12

od 2,42 do 2,97
od 2,74 do 3,38
od 3,06 do 4,47
od 4,57 do 7,09
od 5,91 do 8,62
od 5,76 do 10,00
od 7,34 do 11,90
od 8,30 do 14,70
od 12,20 do 17,80

± 1
± 1

± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 2

± 0,4
± 0,4
± 0,5
± 0,5
± 0,5
± 0,5
± 0,5
± 0,5
± 0,6

 

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej
normy zaakceptowanej przez Inżyniera.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci
łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze
rysy  wynikające  z  procesu  wytwarzania,  mieszczące  się  w  granicach  dopuszczalnych
odchyłek wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:

      dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
      wielokrotnych  w  stosunku  do  zamówionych  długości  dokładnych  poniżej  3  m  z
naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej,
jak dla długości dokładnych.

Rury  powinny  być  proste.  Dopuszczalna  miejscowa  krzywizna  nie  powinna
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R
55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-
02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11].
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w

opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie
(dotyczy  średnic  31,8  mm  i  większych  i  grubości  ścianek  3,2  mm  i  większych)  lub  na
przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak
stali i numer wytopu.

2.4.3. Kształtowniki

Kształtowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom PN-H-93010  [17].  Powierzchnia
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez
szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia
i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną
dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.



Kształtowniki  powinny  być  obcięte  prostopadle  do  osi  wzdłużnej  kształtownika.
Powierzchnia  końców  kształtownika  nie  powinna  wykazywać  rzadzizn,  rozwarstwień,
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne
według  PN-H-84020  [14]  -  tablica  3  lub  innej  uzgodnionej  stali  i  normy  pomiędzy
Zamawiającym i wytwórcą.

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
 
Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020 [14]

 
 

Stal

Granica plastyczności, MPa, minimum dla
wyrobów

o grubości lub średnicy, w mm

Wytrzymałość na roz-
ciąganie, MPa, dla wy-
robów o grub. lub śred.

w mm

do 40 od 40 
do 65

od 65 
do 80

od 80
do 100

od 100
do 150

od 150
do 200

do 100 od 100
do 200

St3W
 

St4W

225
 

265

215
 

255

205
 

245

205
 

235

195
 

225

185
 

215

od 360
do 490
od 420
do 550

od 340
do 490
od 400
do 550

 

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych
połączeń elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-
M-69430 [22],  względnie innej uzgodnionej  normy, a drut spawalniczy powinien spełniać
wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego
lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera.

Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych
lub 6 do 8 mm, gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny,
brudu lub smarów.

Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w
którym podane są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów,
sprawdzenie składu chemicznego,  sprawdzenie wytrzymałości  na rozciąganie,  sprawdzenie
pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności elektrod lub drutów z normą.

Elektrody,  druty i  pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach
wolnych od czynników wywołujących korozję.

2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe

W  przypadku  zastosowania  powłoki  metalizacyjnej  cynkowej  na  konstrukcjach
stalowych, powinna ona być z cynku o czystości  nie  mniejszej  niż 99,5 % i odpowiadać
wymaganiom  BN-89/1076-02  [25].  Minimalna  grubość  powłoki  cynkowej  powinna  być
zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może
ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od
podłoża.

 



Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
    korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25]

Agresywność korozyjna
atmosfery

według PN-H-04651
[8]

Minimalna grubość powłoki,  mm,
 przy wymaganej trwałości w latach

10 20

Umiarkowana
Ciężka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej

 

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą

Producent  lub  dostawca  każdej  konstrukcji  wsporczej,  a  w  przypadku  znaków
umieszczanych  na  innych  obiektach  lub  konstrukcjach  (wiadukty  nad  drogą,  kładki  dla
pieszych,  słupy latarń  itp.),  także  elementów służących  do zamocowania  znaków na  tym
obiekcie lub konstrukcji,  obowiązany jest  do wydania gwarancji  na okres trwałości znaku
uzgodniony  z  odbiorcą.  Przedmiotem  gwarancji  są  właściwości  techniczne  konstrukcji
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W  przypadku  słupków  znaków  pionowych  ostrzegawczych,  zakazu,  nakazu  i
informacyjnych  o  standardowych wymiarach  oraz  w przypadku  elementów,  służących  do
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla
partii  dostawy.  W przypadku konstrukcji  wsporczej  dla  znaków drogowych bramowych i
wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

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

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z
odbiorcą,  trwałość  znaku  oraz  warunki  gwarancyjne  dla  znaku,  a  także  udostępnić  na
życzenie odbiorcy:
a) a)     instrukcję montażu znaku,
b) b)    dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) c)     instrukcję utrzymania znaku.
 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:
      blacha stalowa,
      blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
      inne  materiały,  np.  sklejka  wodoodporna,  tworzywa  syntetyczne,  pod  warunkiem
uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej



Tarcza  znaku  z  blachy  stalowej  grubości  co  najmniej  1,0  mm  powinna  być
zabezpieczona  przed  korozją  obustronnie  cynkowaniem  ogniowym  lub  elektrolitycznym.
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed
korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310
MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha  z  aluminium  lub  stopów  aluminium  powinna   być  odporna  na  korozję  w
warunkach zasolenia.

Wymagane grubości:
      z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w
ramach co najmniej 1,5 mm,
      z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed
korozją przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:
      dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
      dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym
pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy
znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego
wymiaru znaku.

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy
znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w
znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.

Tarcze  znaków  drogowych  składanych  mogą  być  wykonane  z  modułowych
kształtowników  aluminiowych  lub  odpowiednio  ukształtowanych  segmentów  stalowych.
Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki
wodoodpornej,  pod  warunkiem  uzyskania  odpowiedniej  aprobaty  technicznej.  Szczeliny
między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

Znaki  drogowe  odblaskowe  wykonuje  się  z  zasady  przez  oklejenie  tarczy  znaku
materiałem odblaskowym.

Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania
określone w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego



Folie  odblaskowe  użyte  do  wykonania  lica  znaku  powinny  wykazywać  pełne
związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są
lokalne  niedoklejenia,  odklejania,  złuszczenia  lub  odstawanie  folii  na  krawędziach  tarczy
znaku oraz na jego powierzchni.

Sposób  połączenia  folii  z  powierzchnią  tarczy  znaku  powinien  uniemożliwiać  jej
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy  malowaniu  lub  klejeniu  symboli  lub  obrzeży  znaków  na  folii  odblaskowej,
technologia  malowania  lub  klejenia  oraz  stosowane  w  tym  celu  materiały  powinny  być
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić
od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału.

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować
lokalne  nierówności  i  pofałdowania.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:
      2 mm dla znaków małych i średnich,
      3 mm dla znaków dużych i wielkich.

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być
większe w każdym kierunku niż:
      2 mm dla znaków małych i średnich,
      3 mm dla znaków dużych i wielkich.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm  nie  może  występować  więcej  niż  0,7  lokalnych  usterek  (załamania,  pęcherzyki)  o
wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w
każdym  kierunku.  Na  powierzchni  tej  dopuszcza  się  do  3  zarysowań  o  szerokości  nie
większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości
znaku dopuszcza  się  nie  więcej  niż  5 rys szerokości  nie  większej  niż  0,8 mm i  długości
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.

W  znakach  użytkowanych  dopuszcza  się  również  lokalne  uszkodzenie  folii  o
powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni
znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie
nie  większej  niż  8  na  każdym  z  fragmentów  powierzchni  znaku  dużego  lub  wielkiego
(włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

W  znakach  nowych  niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  rys,
sięgających  przez  warstwę  folii  do  powierzchni  tarczy  znaku.  W znakach  użytkowanych
istnienie  takich  rys  jest  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  występujące  w  ich  otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym,  co  najwyżej  dwóch  lokalnych  ognisk  korozji  o  wymiarach  nie
przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o
wymiarach  4  x  4  cm.  W  znakach  nowych  oraz  w  znakach  znajdujących  się  w  okresie
wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować.



Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono
zniszczeniu.

Tylna  strona  tarczy  znaków odblaskowych  musi  być  zabezpieczona  matową  farbą
nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do
0,10  -  według  wzorca  stanowiącego  załącznik  do  „Instrukcji  o  znakach  drogowych
pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 mm. Gdy tarcza znaku
jest  wykonana  z  aluminium  lub  ze  stali  cynkowanej  ogniowo  i  cynkowanie  to  jest
wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą
ochronną.

2.7. Znaki nieodblaskowe

2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki  nieodblaskowe  (znaki  nieodblaskowe  zwykłe)  mogą  być  wykonane  jako
malowane  lub  oklejane  folią,  z  materiałów  nie  wykazujących  odbicia  powrotnego
(współdrożnego).  Nie dopuszcza  się  używania  na znaki  drogowe nieodblaskowe (zwykłe)
materiałów fluorescencyjnych.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych

Folie  i  farby  użyte  do  wykonania  znaku  muszą  wykazywać  pełne  związanie  z
podłożem  (powierzchnią  tarczy  znaku)  przez  cały  czas  wymaganej  trwałości  znaku.
Niedopuszczalne są w szczególności lokalne niedoklejenia, odklejenia, pęcherze, złuszczenia
lub odstawanie farby lub folii na krawędziach lica znaku oraz na jego powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi być jednolita - bez lokalnych szczelin
lub  pęknięć.  Niedopuszczalne  są  lokalne  nierówności  farby  oraz  cząstki  mechaniczne
zatopione w warstwie farby.

Grubość farby lica znaku nie może być mniejsza od 50 mm. Grubość farby na tylnej
stronie znaku nie może być mniejsza od 20 mm.

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposób  połączenia  folii  z  powierzchnią  tarczy  znaku  powinien  uniemożliwiać  jej
odklejenie od podłoża bez jej zniszczenia.

Krawędzie  folii  na  obrzeżach  tarczy  znaku,  jak  również  krawędzie  folii,  symboli,
napisów, obramowań itp.  muszą  być  tak  wykonane i  zabezpieczone,  by zapewniona była
integralność znaku przez pełen okres jego trwałości.

2.7.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych

Powierzchnia  lica  znaków  drogowych  malowanych  musi  być  równa  i  gładka;
niedopuszczalne jest występowanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą.
Struktura powierzchniowa warstwy farby nie może sprzyjać osadzaniu na niej zanieczyszczeń
lub cząstek kurzu.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie może występować więcej niż jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości
nie  większej  od  0,8  mm  i  długości  nie  większej  niż  8  mm.  Niedopuszczalne  jest
występowanie  jakichkolwiek  innych  usterek,  w  tym pęcherzyków,  rozległych  zarysowań,
wyczuwalnych  nierówności  farby  -  na  powierzchni  tarczy  znaku.  Niedopuszczalne  jest
występowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.

W  znakach  użytkowanych  w  okresie  wymaganej  trwałości  znaku  na  każdym  z
fragmentów powierzchni  znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do trzech usterek o



charakterze wskazanym wyżej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (pęcherzyki
itp.) o wymiarach nie większych od 2 mm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się
nie więcej niż 8 zarysowań szerokości nie większej niż 0,5 mm i długości nie przekraczającej
8 cm, jeżeli ich głębokość nie sięga do podłoża lub nie więcej niż 5 zarysowań o długości
przekraczającej 10 mm, lecz nie większej od 10 cm, jeżeli ich głębokość sięga do podłoża
oraz do pięciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 4 mm w każdym kierunku w
znakach małych i średnich lub 6 mm w znakach dużych i wielkich - pod warunkiem, że te
zarysowania lub ogniska korozji nie zniekształcają treści znaku.

Wady w postaci  nierówności  konturów  rysunku znaku,  które  mogą powstać  przy
nanoszeniu farby na lico znaku, nie mogą przekraczać 1 mm dla znaków małych i średnich
oraz 2 mm dla znaków dużych i wielkich.

Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niż 2 mm w
znakach małych i średnich oraz 3 mm w znakach dużych i wielkich w każdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych

Powierzchnia  tarczy znaku oklejanego musi być równa i  gładka;  nie mogą na niej
występować lokalne nierówności i pofałdowania.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm  nie  może  występować  więcej  niż  0,7  lokalnych  usterek  (niewielkie  zarysowania  o
długości  nie  większej  niż  8  mm itp.)  o  wymiarach  nie  większych  niż  1  mm w każdym
kierunku.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  rozległych  zarysowań  oraz
pojedynczych rys dłuższych od 8 mm na powierzchni znaku.

W  znakach  użytkowanych  w  okresie  wymaganej  trwałości  znaku  na  każdym  z
fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek
jak wyżej, o wymiarach nie większych od 2 mm w każdym kierunku. Na każdym z tych
fragmentów dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej
długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej
niż 5 zarysowań szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm lecz nie
większej od 20 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.

W znakach  użytkowanych  w okresie  wymaganej  trwałości  dopuszcza  się  również
lokalne  odklejenia  folii  o  powierzchni  nie  przekraczającej  8  mm2 każde  -  w  liczbie  nie
większej  niż  pięć  na  powierzchni  znaku  małego  lub  średniego,  oraz  o  powierzchni  nie
przekraczającej  10  mm2 każde  w  liczbie  nie  większej  niż  8  na  każdym  z  fragmentów
powierzchni  znaku  dużego  lub  wielkiego  (włączając  znaki  informacyjne)  o  wymiarach
1200 x 1200 mm lub na całkowitej powierzchni znaku, jeżeli powierzchnia ta jest mniejsza od
1,44 m2.

Zarysowania  i  oderwania  folii  nie  mogą zniekształcać  treści  znaku -  w przypadku
występowania takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

W  znakach  nowych  niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  zarysowań,
sięgających  przez  warstwę  folii  do  powierzchni  tarczy  znaku.  W znakach  użytkowanych
istnienie  takich  rys  jest  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  występujące  w  ich  otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych w dalszym ciągu.

Zachowana  musi  być  co  najmniej  identyczna  dokładność  rysunku  znaku,  jak  dla
znaków malowanych (pkt 2.7.5).

W  znakach  nowych  folia  nie  może  wykazywać  żadnych  znamion  odklejeń,
rozwarstwień, zanieczyszczeń itp. między poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarczą
znaku.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  ognisk  korozji  zarówno  na
powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.



W znakach  użytkowanych  dopuszczalne  jest  występowanie  po  okresie  wymaganej
gwarancji co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0
mm w każdym kierunku na powierzchni każdego  fragmentu znaku o wymiarach  4 x 4 cm. 

W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji
nie może występować żadna korozja tarczy znaku.

Wymagana  jest  taka  wytrzymałość  połączenia  folii  z  tarczą  znaku,  by  po  zgięciu
tarczy  o  90o przy  promieniu  łuku  zgięcia  do  15  mm w żadnym miejscu  nie  uległo  ono
zniszczeniu.

Zabronione  jest  stosowanie  folii,  które  mogą  być  bez  całkowitego  zniszczenia
odklejone od tarczy znaku lub od innej folii, na której zostały naklejone.

2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych

Tylna  strona tarczy  znaków musi  być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową
barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według
wzorca  stanowiącego  załącznik  do  „Instrukcji  o  znakach  drogowych  pionowych”  [28].
Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 mm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium  lub  ze  stali  cynkowanej  ogniowo  i  cynkowanie  to  jest  wykonywane  po
ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. W
przypadkach  wycinania  tarczy  znaku  z  blachy  stalowej  cynkowanej  powierzchniowo  -
krawędzie tarczy należy zabezpieczyć odpowiednią powłoką przeciwkorozyjną.

2.8. Znaki prześwietlane

2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków prześwietlanych

Znaki  drogowe  prześwietlane  wykonuje  się  jako  urządzenia,  których  integralnym
składnikiem  jest  oprawa  oświetleniowa  wbudowana  w  znak  -  osłonięta  licem  znaku  z
materiału przepuszczającego światło.

Oprawa  oświetleniowa  wbudowana  w  znak  musi  być  oznaczona  znakiem
bezpieczeństwa „B” wydanym przez uprawnioną jednostkę.

Znak drogowy prześwietlany  musi  mieć  umieszczone  w sposób trwały  oznaczenia
przewidziane  na tabliczce  znamionowej  według ustalenia  punktu 5,  a  ponadto oznaczenie
oprawy:  a)  napięcia  znamionowego  zasilania,  b)  rodzaju  prądu,  c)  liczby  typu  i  mocy
znamionowej źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej
w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych.

Równość  i  gładkość  powierzchni  znaku  i  dokładność  rysunku  znaku  dla  znaków
prześwietlanych należy przyjmować jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7).

2.8.2. Lico znaku prześwietlanego

Lico  znaku  powinno  być  tak  wykonane,  aby  nie  występowały  niedokładności  w
postaci  pęcherzy,  pęknięć  itp.  Niedopuszczalne  są  lokalne  nierówności  oraz  cząstki
mechaniczne zatopione w warstwie prześwietlanej.

2.9. Znaki oświetlane

2.9.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych

Znaki  drogowe  oświetlane  wykonuje  się  jak  znaki  nieodblaskowe.  Ze  znakiem
sprzężona jest  w sposób sztywny oprawa oświetleniowa,  oświetlająca  w nocy lico znaku.
Oprawa umieszczona jest na zewnątrz znaku.

Jeśli  dokumentacja  projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów
odblaskowych, znak musi spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6.

Oprawa  oświetleniowa  znaku  musi  być  oznaczona  znakiem  bezpieczeństwa  „B”
wydanym przez uprawnioną jednostkę.



Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy muszą spełniać wymagania określone w
punkcie 2.8.1.

2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku

Wymagania dotyczące powierzchni znaku ustala się jak dla znaków nieodblaskowych
(pkt 2.7), a w przypadku wykonania znaku z materiałów odblaskowych - jak dla znaków
odblaskowych (pkt 2.6).

Warunki  wykonania  lica  znaku  ustala  się  odpowiednio  jak  dla  znaków
nieodblaskowycnh (pkt 2.7).

2.10. Znaki emaliowane

Znaki drogowe emaliowane mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty
technicznej. Trwałość znaku emaliowanego, w tym również trwałość jego barwy nie może
być mniejsza od 15 lat.

2.11. Materiały do montażu znaków

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny
być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zależności od ich wielkości.

2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych
powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty  betonowe powinny być  składowane na  wyrównanym,  utwardzonym i
odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu
minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem.

Znaki  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  suchych,  z  dala  od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
      koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
      żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
      ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
      betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
      środków transportowych do przewozu materiałów,
      przewoźnych zbiorników na wodę,
      sprzętu spawalniczego, itp.



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg

Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny

być  przewożone  środkami  transportowymi  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
uszkodzeniami.  Rozmieszczenie  prefabrykatów  na  środkach  transportu  powinno  być
symetryczne.

Transport znaków, konstrukcji  wsporczych i sprzętu (uchwyty,  śruby, nakrętki itp.)
powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie
się w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
      lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
      wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób,
aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacja  i  wysokość  zamocowania  znaku powinny być  zgodne  z  dokumentacją
projektową.

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób  wykonania  wykopu  pod  fundament  znaku  pionowego  powinien  być
dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.

Wykopy  fundamentowe  powinny  być  wykonane  w  takim  okresie,  aby  po  ich
zakończeniu  można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania  w  nich  robót
fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno  wykopu  przed  ułożeniem  prefabrykatu  należy  wyrównać  i  zagęścić.  Wolne
przestrzenie  między  ścianami  gruntu  i  prefabrykatem  należy  wypełnić  materiałem
kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu
powinna być równa z powierzchnią  pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię  nie
więcej niż 0,03 m.



5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy  pod  fundamenty  konstrukcji  wsporczych  dla  zamocowania  znaków
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub
z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie  fundamentów  w  wykopach  otwartych  bądź  rozpartych  należy
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy
należy  zabezpieczyć  przed  napływem  wód  opadowych  przez  wyprofilowanie  terenu  ze
spadkiem umożliwiającym łatwy  odpływ wody poza  teren  przylegający  do wykopu.  Dno
wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić
do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z
gruntem należy  zabezpieczyć  izolacją,  np.  emulsją  kationową.  Po wykonaniu  fundamentu
wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje  wsporcze  znaków  -  słupki,  słupy,  wysięgniki,  konstrukcje  dla  tablic
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
      odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,
      odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,
      odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju,  nie więcej niż  ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej  odległości
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-
69011 [20].

Wytrzymałość  zmęczeniowa  spoin  powinna  wynosić  od  19  do  32  MPa.  Odchyłki
wymiarów spoin nie powinny przekraczać  ± 0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i  ± 1,0
mm dla spoiny o grubości powyżej 6 mm.

Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inżynier
może dopuścić wady większe niż podane w tablicy jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

 

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,   mm

Brak przetopu
Podtopienie lica spoiny
Porowatość spoiny
Krater w spoinie
Wklęśnięcie lica spoiny
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
Różnica  wysokości  sąsiednich
wgłębień               i wypukłości lica
spoiny

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0

 
3,0



5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub
dwustronnych,  jak  również  konstrukcje  wsporcze  znaków  tablicowych  bocznych  o
powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie
przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi
lub  innego  rodzaju  urządzeniami  ochronnymi  lub  przeciwdestrukcyjnymi,  zgodnie  z
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy
stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym
stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę,
jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier.

5.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca
się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów
o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnią terenu.

W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w
konstrukcjach  wsporczych  nie  osłoniętych  barierami  ochronnymi,  które  znajdują  się  na
obszarach  zwiększonego  zagrożenia  kolizyjnego  (ostrza  rozgałęzień  dróg  łącznikowych,
zewnętrzna strona łuków drogi itp.).

Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak
skonstruowane  i  umieszczone,  by  znak  wraz  z  konstrukcją  wsporczą  po  zerwaniu  nie
przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu
górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m.

5.6.3.  Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez
konstrukcję wsporczą

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie
użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej
przyległego  przy  najechaniu  przez  pojazd  na  znak.  Konstrukcja  wsporcza  znaku  musi
zapewnić  możliwość  łatwej  naprawy  po  najechaniu  przez  pojazdy  lub  innego  rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic  szlaku drogowego, tablic  objazdów itp.)  umieszczanych na
dwóch słupach lub podporach -  odległość między tymi  słupami lub podporami,  mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być
mniejsza.

5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu

Przy  zamocowaniu  konstrukcji  wsporczej  znaku  w  fundamencie  betonowym  lub
innym podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią
pobocza,  pasa  dzielącego  itp.  lub  była  nad  tę  powierzchnię  wyniesiona  nie  więcej  niż
0,03 m. W przypadku konstrukcji  wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna
część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m.



5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje  wsporcze  znaków  drogowych  pionowych  muszą  mieć  barwę  szarą
neutralną  z  tym,  że  dopuszcza  się  barwę  naturalną  pokryć  cynkowanych.  Zabrania  się
stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków,
gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą

Tarcza  znaku  musi  być  zamocowana  do  konstrukcji  wsporczej  w  sposób
uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.

Materiał  i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez cały okres użytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków,
zaleca  się  stosowanie  elementów złącznych  o  konstrukcji  uniemożliwiającej  lub  znacznie
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane.

Tarcza  znaku  składanego  musi  wykazywać  pełną  integralność  podczas  najechania
przez  pojazd  w  każdych  warunkach  kolizji.  W  szczególności  -  żaden  z  segmentów  lub
elementów tarczy nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek
na niebezpieczeństwo lub szkodę.

Nie  dopuszcza  się  zamocowania  znaku  do  konstrukcji  wsporczej  w  sposób
wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.8. 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.

5.9. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy  umieszczaniu  na  konstrukcji  wsporczej  znaku  drogowego  jakichkolwiek
urządzeń  elektrycznych  -  obowiązują  zasady  oznaczania  i  zabezpieczania  tych  urządzeń,
określone  w  odpowiednich  przepisach  i  zaleceniach  dotyczących  urządzeń
elektroenergetycznych.

5.10. Źródło światła znaku prześwietlanego i znaku oświetlanego

Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST
lub wskazaniami Inżyniera, jako:
      lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej,
      wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw,
      lampy metalo-halogenowe.

5.11. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku prześwietlanego

Oprawa  wbudowana  w  znak  powinna  spełniać  wymagania  PN-E-06314  [7]  z
następującymi uzupełnieniami i zmianami:
      sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest
oprawa, powinien zastąpić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych,
      komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23,
      sprawność świetlna układu nie powinna być mniejsza niż 0,4,
      karta katalogowa może nie zawierać krzywych rozsyłu światłości, wykresów sprawności i
izoluks,
      w oznaczeniu musi być podany rok produkcji.



5.12. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego

Oprawa  oświetlająca  znak  powinna  spełniać  wymagania  PN-E-06314  [7]  z
następującymi uzupełnieniami i zmianami:
      oprawa powinna być zbudowana jako zamknięta,  o stopniu ochrony IP-53 dla komory
lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika,
      dla  opraw  zawieszanych  na  wysokości  poniżej  2,5  m  klosz  oprawy  powinien  być
wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
      karta katalogowa oprawy może nie zawierać wykresu światłości i wykresu sprawności,
      w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji.

Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana
jest przed licem znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę
znamionową z:
a)     nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy
lub dostawcy,
b)    datą produkcji,
c)     oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
d)    datą ustawienia znaku.

Zaleca  się,  aby  tabliczka  znamionowa  konstrukcji  wsporczych  zawierała  również
miesiąc i rok wymaganego przeglądu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny,
czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów
betonowych  „na  mokro”.  Uwzględniając  nieskomplikowany  charakter  robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania
badań materiałów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.
 



Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
                   dostarczonych przez producentów

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań
Ocena

wyników badań

1 Sprawdzenie
powierzchni

od 5 do 10 
badań z 
wybranych 
losowo 
elementów w 
każdej 
dostarczonej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 
elementów

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

 
 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 

2
 
Sprawdzenie
wymiarów

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

 
W przypadkach  budzących  wątpliwości  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  właściwości

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.  

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
      zgodność  wykonania  znaków  pionowych  z  dokumentacją  projektową  (lokalizacja,  wymiary,  wysokość
zamocowania znaków),
      zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
      prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
      poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
      poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:
      przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy
dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
      oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4
razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
      w przypadkach  wątpliwych  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  wytrzymałości  zmęczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
      złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione powtórnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:
a)     szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b)    m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, dały wyniki pozytywne.



8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór  robót  oznakowania  pionowego  dokonywany  jest  na  zasadzie  odbioru
ostatecznego.

Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  po  całkowitym  zakończeniu  robót,  na
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu  gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
      wykonanie fundamentów
      dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
      zamocowanie tarcz znaków drogowych,
      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-06250 Beton zwykły
  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i 

ocena zgodności
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
  7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego
  8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowiska
  9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki



15. PN-H-84023-
07

Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-
02

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
19. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów 

nośnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. 

Podział i wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania. Ogólne wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
25. BN-89/1076-

02
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i
badania

26. BN-82/4131-
03

Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z 
żeliw wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-
08

Cement. Transport i przechowywanie.

 

10.2. Inne dokumenty

28. 28.  Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i
urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 07.05.01

BARIERY  OCHRONNE  STALOWE

 



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją na drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

                  Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy do realizacji zadań na drogach
gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem barier  ochronnych,  stalowych  z  prowadnicą  z  profilowanej  taśmy stalowej  typu  A i  B  na
słupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dróg, z wyłączeniem barier na obiektach mostowych.

1.4. Określenia podstawowe

Dla celów niniejszej SST przyjmuje się następujące określenia podstawowe:

1.4.1.   Bariera  ochronna  -  urządzenie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  stosowane  w  celu  fizycznego
zapobieżenia  zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach,  gdzie to jest  niebezpieczne,  wyjechaniu pojazdu poza
koronę  drogi,  przejechaniu  pojazdu  na  jezdnię  przeznaczoną  dla  przeciwnego  kierunku  ruchu  lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu
jezdni.

1.4.2.   Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1).

1.4.3.   Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziałająca
niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1 i 11.2).

1.4.4.   Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię (zał. 11.1).

1.4.5.   Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi
znajdującymi się w pobliżu jezdni.

1.4.6.   Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem
wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 mm (zał. 11.1 i 11.2 c).

1.4.7.   Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem 
przekładek  zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm (zał. 11.2 b).

1.4.8.   Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do słupków (zał.
11.2 a).

1.4.9.   Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za
zadanie  umożliwienie  płynnego  wzdłużnego  przemieszczenia  pojazdu  w  czasie  kolizji,  w  czasie  którego
prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.

             Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem przetłoczeń
(zał. 11.4).



1.4.10.   Przekładka  -  element  bariery,  wykonany  zwykle  z  rury  (okrągłej,  prostokątnej)  lub  kształtownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą
a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze
bezprzekładkowej), powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania
słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze.

1.4.11.Wysięgnik  -  element  bariery,  wykonany  zwykle  z  odpowiednio  wygiętej  blachy  stalowej  lub  z
kształtownika stalowego,  umieszczony pomiędzy prowadnicą  a słupkiem, którego zadaniem jest  utrzymanie
prowadnicy  w  określonej  odległości  od  słupka,  zwykle  około  0,3  do  0,4  m,  co  zapewnia  dużą  podatność
prowadnicy  bariery  w pierwszej  fazie  kolizji  oraz  dość  łagodnie  obciąża  słupki  siłami  od  nadjeżdżającego
pojazdu.

1.4.12. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji:

      typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m,

      typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m,

      typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z
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. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych

                Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano
aprobatę techniczną.

Elementy  do  wykonania  barier  ochronnych  stalowych  określone  są  poprzez  typ  bariery  podany  w
dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należą:

      prowadnica,

      słupki,

      pas profilowy,

      wysięgniki,

      przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe,

      łączniki ukośne,

      obejmy słupka, itp.



Ponadto  przy  ustawianiu  barier  ochronnych  stalowych  mogą  wystąpić  materiały  do  wykonania
elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji projektowej,
przy czym:

      typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier,

      typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18]

Wymiary  oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą
producenta.

Powierzchnia  prowadnicy  powinna być gładka i  wolna od widocznych wad,  bez  ubytków powłoki
antykorozyjnej.

Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.

2.3.2. Słupki

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Słupki  wykonuje  się  zwykle  z  kształtowników  stalowych  o  przekroju  poprzecznym:  dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary
najczęściej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w załączniku 11.8.

Kształtowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-H-93010  [12].  Powierzchnia  kształtownika
walcowanego powinna być charakterystyczna  dla procesu walcowania  i  wolna od wad,  jak widoczne łuski,
pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym,
że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie
może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 [11] 
- tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczności, 
minimum dla słupków,    MPa

Wytrzymałość na rozciąganie
dla słupków,   MPa

St3W

St4W

195

225

od 340 do 490

od 400 do 550

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.

2.3.3. Inne elementy bariery



Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadać
PN-H-93461-28  [20]  w  zakresie  wymiarów,  masy,  wielkości  statycznych  i  odchyłek  wymiarów  przekroju
poprzecznego.

Inne  elementy  bariery,  jak  wysięgniki,  łączniki  ukośne,  obejmy  słupka,  wsporniki,  podkładki,
przekładki  (zał.  11.9),  śruby,  światła  odblaskowe  itp.  powinny  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji
projektowej i być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia
otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie  ocynkowane  elementy  i  łączniki  przewidziane  do  mocowania  między  sobą  elementów
bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby,
podkładki i  drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości

i masy wyrobów.

Elementy bariery  powinny być  przechowywane w pomieszczeniach  suchych,  z  dala  od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją

Sposób  zabezpieczenia  antykorozyjnego  elementów  bariery  ustala  producent  w  taki  sposób,  aby
zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3
do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności.  W przypadku braku wystarczających danych minimalna
grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 m.m.

2.4. Materiały do wykonania elementów betonowych

2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy

2.4.1.1. Deskowanie

Materiały  i  sposób  wykonania  deskowania  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami  dokumentacji
projektowej,  SST  lub  określone  przez  Wykonawcę  i  przedstawione  do  akceptacji  inspektora  nadzoru.
Deskowanie  może  być  wykonane  z  drewna,  z  częściowym  użyciem  materiałów  drewnopochodnych  lub
metalowych, względnie z gotowych elementów o możliwości wielokrotnego użycia i wykonania powtarzalnych
układów konstrukcji  jako deskowanie  przestawne,  ślizgowe lub przesuwne,  zgodnie z  wymaganiami PN-B-
06251 [3].

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

      drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251  [3], PN-D-
96000 [9] oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10],

      gwoździe wg BN-87/5028-12 [27],

      śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503 [24],
PN-M-82505 [25] i PN-M-82010  [21],

      formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

      płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],



      sklejka  wodoodporna  zgodna z wymaganiami  określonymi przez  Wykonawcę i  zaakceptowanymi  przez
inspektora nadzoru.

Dopuszcza  się  wykonanie  deskowań  z  innych  materiałów,  pod  warunkiem  akceptacji  inspektora
nadzoru.

2.4.1.2. Beton i jego składniki 

Właściwości  betonu  do  wykonania  betonowych  fundamentów  lub  kotew  powinny  być  zgodne  z
dokumentacją projektową z tym, że klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa B 15, nasiąkliwość powinna
być nie większa niż 5%, stopień wodoszczelności - co najmniej W 2, a stopień mrozoodporności - co najmniej F
50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  co  najmniej  „32,5”  i
powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna być odmiany „1” i spełniać wymagania
PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek,
ich  dobór  powinien  być  dokonany  zgodnie  z  zaleceniami  PN-B-06250  [2].  Domieszki  powinny  spełniać
wymagania PN-B-23010 [6].

Pręty  zbrojenia  mogą być  stosowane,  jeśli  przewiduje  je  dokumentacja  projektowa lub SST.  Pręty
zbrojenia  powinny  odpowiadać  PN-B-06251  [3].  Stal  dostarczona  na  budowę powinna  być  zaopatrzona  w
zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  zbrojenie  betonu  rozproszonymi  włóknami
(drucikami)  stalowymi,  włóknami  z  tworzyw sztucznych  lub innymi  elementami,  to  materiał  taki  powinien
posiadać aprobatę techniczną.

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych (fundamentów,
kotew) powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Powierzchnie  elementów  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu.  Krawędzie  elementów
powinny być równe i proste.

Dopuszczalne  wady oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów nie  powinny przekraczać
wartości podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Składowanie materiałów

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym  i  odwodnionym,  przy  czym  elementy  poszczególnych  typów  należy  układać  oddzielnie  z
ewentualnym  zastosowaniem  podkładek.  Elementy  montażowe  i  połączeniowe  można  składować  w
pojemnikach handlowych producenta.

Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby drobne
frakcje  kruszywa  były  chronione  za  pomocą  plandek  lub  zadaszeń.  Podłoże  składowiska  musi  być  równe,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.



Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

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 barier

                Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  barier  ochronnych  stalowych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

      zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier,

      żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,

      wiertnic do wykonywania otworów pod słupki,

      koparek kołowych,

      urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt,

      betoniarki przewoźnej,

      wibratorów do betonu,

      przewoźnego zbiornika na wodę,

      ładowarki, itp.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport  elementów barier stalowych

                Transport  elementów  barier  może  odbywać  się  dowolnym  środkiem  transportu.  Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. profilowaną
taśmę  stalową,  pasy  profilowe)  należy  przewozić  w  opakowaniach  producenta.  Elementy  montażowe  i
połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.

                Załadunek  i  wyładunek  elementów  konstrukcji  barier  można  dokonywać  za  pomocą  żurawi  lub
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy
barier  należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  wyroby  przed  korozją  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.



4.3. Transport materiałów do wykonania elementów betonowych

                Kruszywo  do  betonu  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

                Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi
w  liczbie  sztuk  nie  przekraczającej  dopuszczalnego  obciążenia  zastosowanego  środka  transportu.
Rozmieszczenie  elementów  na  środku  transportu  powinno  być  symetryczne.  Elementy  należy  układać  na
podkładach drewnianych.

                Drewno  i  elementy  deskowania  należy  przewozić  w  warunkach  chroniących  je  przed
przemieszczaniem,  a  elementy  metalowe  w  warunkach  zabezpieczających  przed  korozją  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.

                Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

                Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

                Stal  zbrojeniową  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  luzem  lub  w  wiązkach,  w
warunkach chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją.

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. Roboty przygotowawcze

                Przed  wykonaniem  właściwych  robót  należy,  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  SST  lub
wskazań inspektora nadzoru:

      wytyczyć trasę bariery,

      ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6),

      określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3),

      określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,

      ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.

5.3. Osadzenie słupków

5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki

                Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nadzoru nie ustali inaczej,  to doły (otwory) pod
słupki powinny mieć wymiary:

      przy  wykonywaniu  otworów  wiertnicą  -  średnica  otworu  powinna  być  większa  o  około  20  cm  od
największego wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m w zależności od typu
bariery,



      przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogą wynosić
30 x 30 cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu gruntowego lub
wymiary  powinny  być  ustalone  indywidualnie  w  przypadku  stosowania  prefabrykowanego  fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem

                Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w
wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać:

      zachowanie  prawidłowego  położenia  i  pełnej  równoległości  słupków,  najlepiej  przy  zastosowaniu
odpowiednich szablonów,

      wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubości warstwy min. 5 cm,

      wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3  piasku) lub
zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95
według normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym

                Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w
otworze,  w  gruncie  wypełnionym  betonem  lub  w  prefabrykowanym  fundamencie  betonowym  powinno
uwzględniać:

      ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wskazań - zgodnego z
zaleceniem producenta barier,

      wypełnienie  otworu  mieszanką  betonową klasy B15,  odpowiadającą  wymaganiom PN-B-06250 [2].  Do
czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż bariery na słupkach
co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie.

5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt

                Jeśli  dokumentacja  projektowa,  SST  lub  inspektor  nadzoru  na  wniosek  Wykonawcy  ustali
bezpośrednie  wbijanie  lub  wwibrowywanie  słupków  w  grunt,  to  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji
inspektora nadzoru:

      sposób  wykonania,  zapewniający  zachowanie  osi  słupka  w  pionie  i  nie  powodujący  odkształceń  lub
uszkodzeń słupka,

      rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, bab,
kafarów)  ręcznych  lub  mechanicznych  względnie  wibromłotów pogrążających  słupki  w gruncie  poprzez
wibrację i działanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków

                Dopuszczalna  technologicznie  odchyłka  odległości  między  słupkami,  wynikająca  z  wymiarów
wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi  11 mm. 11 mm.

                Dopuszczalna  różnica  wysokości  słupków,  decydująca  czy  prowadnica  będzie  zamocowana
równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania
wysięgników lub przekładek i wynosi  6 mm. 11 mm.



5.4. Montaż bariery

                Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru.

                Bariera  powinna  być  montowana  zgodnie  z  instrukcją  montażową  lub  zgodnie  z  zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

                Montaż  bariery,  w  ramach  dopuszczalnych  odchyłek  umożliwionych  wielkością  otworów  w
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i
profilu.

                Przy  montażu  bariery  niedopuszczalne  jest  wykonywanie  jakichkolwiek  otworów  lub  cięć,
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.

                Przy  montażu  prowadnicy  typu  B  należy  łączyć  sąsiednie  odcinki  taśmy  profilowej,  nakładając
następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce
odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie
złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po
sześć na każde połączenie.

                Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według
zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.)
oraz właściwych śrub i podkładek.

                Przy  montażu  barier  należy  zwracać  uwagę  na  poprawne  wykonanie,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i wytycznymi producenta barier:

      odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniem  łączników  ukośnych  w  miejscach  niezbędnych  przy  połączeniu  poziomego  odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

      odcinków  barier  osłonowych  o  właściwej  długości  odcinka  bariery:  a)  przyległego  do  obiektu  lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e) wzmocnionego,

      odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu
z  zastosowaniem  właściwej  długości  odcinka  ukośnego  w  planie,  jak  również  połączenia  z  barierami
betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi,

      przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych urządzeń,
przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyżowaniu z drogami, przejścia
przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący,

      dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. (np. wg zał.
11.5).

                Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:

a)     czerwone - po prawej stronie jezdni,

b)    białe         - po lewej stronie jezdni.

                Odległości  pomiędzy  kolejnymi  elementami  odblaskowymi  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami
WSDBO [32].

                Elementy  odblaskowe  należy  umocować  do  bariery  w  sposób  trwały,  zgodny  z  wytycznymi
producenta barier.



5.5. Roboty betonowe

                Elementy  betonowe  fundamentów  i  kotew  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
projektową lub SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:

      PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,

      PN-B-06251  [3]  i  PN-B-06250  [2]  w  zakresie  składu  betonu,  mieszania,  zagęszczania,  dojrzewania,
pielęgnacji i transportu,

      punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników.

                Deskowanie  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06251  [3],  zapewniając  sztywność  i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie
powinno  być  sprawdzone,  aby  wykluczało  wyciek  zaprawy  z  mieszanki  betonowej.  Termin  rozbiórki
deskowania powinien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

                Skład  mieszanki  betonowej  powinien,  przy  najmniejszej  ilości  wody,  zapewnić  szczelne  ułożenie
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej.

                Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z pojemnika,
rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi.

                Po  zakończeniu  betonowania,  przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  od  +5oC,  należy  prowadzić
pielęgnację wilgotnościową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

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 przedstawić inspektorowi nadzoru:

      atest  na  konstrukcję  drogowej  bariery  ochronnej  akceptowany  przez  zarządzającego  drogą,  według
wymagania punktu 2.2,

      zaświadczenia  o  jakości  (atesty)  na  materiały,  do  których  wydania  producenci  są  zobowiązani  przez
właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement.

                Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania
fundamentów  betonowych  i  ew.  kotew  „na  mokro”.  Uwzględniając  nieskomplikowany  charakter  robót
betonowych,  na  wniosek  Wykonawcy,  inspektor  nadzoru  może  zwolnić  go  z  potrzeby  wykonania  badań
materiałów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

                Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z  zaświadczeniem  o  jakości  (atestem)  producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.



                Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.

                W przypadkach budzących wątpliwości  można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producenta

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań
1 Sprawdzenie 

powierzchni
5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każ- 
dej dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 
elementów

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów 
itp.)

Wyniki powinny być 
zgodne z wymaganiami
punktu 2 i katalogiem 
(informacją) 
producenta barier

2 Sprawdzenie 
wymiarów

Przeprowadzić 
uniwersalnymi 
przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

                W czasie wykonywania robót należy zbadać:

a)     zgodność  wykonania  bariery  ochronnej  z  dokumentacją  projektową  (lokalizacja,  wymiary,  wysokość
prowadnicy nad terenem),

b)    zachowanie  dopuszczalnych  odchyłek  wymiarów,  zgodnie  z  punktem  2  i  katalogiem  (informacją)
producenta barier,

c)     prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,

d)    poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5,

e)     poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,

f)      prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g)    poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,

h)    poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach ustalonych w
WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

                Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.



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 inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

                Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
      oznakowanie robót,

      dostarczenie materiałów,

      osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie wbicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),

      montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i
podkładek)  z  wykonaniem  niezbędnych  odcinków  początkowych  i  końcowych,  ew.  barier  osłonowych,
odcinków  przejściowych  pomiędzy  różnymi  typami  barier,  przerw,  przejść  i  przejazdów  w  barierze,
umocowaniem elementów odblaskowych itp.,

      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

      uporządkowanie terenu.

10. przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania
  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 

stali węglowej zwykłej jakości o Rm do       490 MPa
17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej 



zwykłej jakości o Rm do  490 MPa
18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Kształtownik na poręcz drogową, typ B
19. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Ceowniki półzamknięte prostokątne
20. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym
23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

  32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

11. załączniki

PRZYKŁADOWE  ROZWIĄZANIA

 STOSOWANE  PRZY  WYKONYWANIU

BARIER  OCHRONNYCH  STALOWYCH

Załącznik 11.1  Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, według [32]

Typ

Oznaczenie bariery

 z prowadnicą
Odległość Rodzaj bariery Zalecane 

A B słupków zastosowanie

SP-11 SP-01
2,0 m

1,33 m

1,0 m

wysięgnikowa
na autostradach

i drogach

ekspresowych

SP-19 SP-09
4,0 m

2,0 m

1,33 m

1,0 m

przekładkowa

na drogach krajo-

wych i wojewódz-

kich innych niż

autostrady



SP-16 SP-06
4,0 m

2,0 m

1,33 m

1,0 m

przekładkowa
na drogach krajo-

wych i wojewódz-

kich gdy zachodzi 
konieczność 

wzmocnienia 
bariery

SP-15 SP-05

4,0 m

2,0 m

1,33 m

1,0 m

bezprzekładkowa

na drogach

ogólnodostępnych

SP-14 SP-04
4,0 m

2,0 m

1,33 m

1,0 m

bezprzekładkowa

  

na drogach

ogólnodostępnych 
gdy zachodzi 
konieczność 
wzmocnienia 
bariery

SP-17 SP-07

4,0 m

2,0 m

1,33 m

1,0 m

wysięgnikowa
dwustronna

na autostradach 
i drogach 
ekspresowych

SP-20 SP-10
2,0 m

1,33 m

1,0 m

przekładkowa
dwustronna

na drogach krajo-

wych i wojewódz-

kich innych niż 
autostrady

SP-21

# 2,5 mm

SP-22

# 2,5 mm

4,0 m

wyjątkowo

2,0 m

bezprzekładkowa

  

na drogach 

o V < 60 km/h

i małym zagrożeniu

wypadkowym

Załącznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej stosowane na 
odcinkach dróg, według [32]

a) bezprzekładkowa                            b) przekładkowa                                  c) wysięgnikowa



Załącznik 11.3. Zasady określania wysokości prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje się w 
płaszczyźnie krawędzi jezdni, c) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsunięta od 
płaszczyzny krawędzi jezdni

a)                                            b)                                           c)

Załącznik 11.4.   Profilowana taśma stalowa typu  A  i  B,   wg   L. Mikołajków:   Drogowe bariery ochronne, 
WKiŁ, 1983



Omówienie różnic taśm stalowych typu A i B

                Profil taśmy typu A ma zaokrąglone krawędzie przetłoczeń taśmy, profil B ma spłaszczone krawędzie 
przetłoczeń.

                Między obu rodzajami prowadnic nie występują wyraźne różnice w ich zachowaniu podczas kolizji - 
chociaż niektóre źródła stwierdzają, że profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.

                Różnice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie ukształtowanie 
jednego z końców taśmy, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie. Przetłoczenia takie nie są 
konieczne w profilu A, który wykazuje większą sprężystość w przekroju poprzecznym.

                Masa prowadnic przy grubości taśmy 3,0 mm wynosi dla profilu A około 12 kg/m, a dla profilu B 
około 11 kg/m.

                Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba śrub łączących odcinki taśmy niż przy profilu A.

Załącznik 11.5. Dodatkowe urządzenia zabezpieczające użytkowników pojazdów jednośladowych na łukach 
drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery                                  2 - osłony słupków bariery



Załącznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)

Załącznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach dróg (wyciąg z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier



                Stosowane mogą być tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych, które
uprzednio były sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod doświadczalnych, określonych w punkcie
1.4 WSDBO.

                Typ bariery i sposób osadzenia jej słupków należy ustalać w zależności od możliwości poprzecznego
odkształcenia bariery podczas kolizji. Zaleca się stosowanie barier podatnych (typu I). Pozostałe typy barier
stosuje się w przypadkach, gdy warunki terenowe uniemożliwiają odpowiednie odkształcenie bariery.

2. Wysokość barier ochronnych stalowych

                Wysokość stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji znajduje
się koło pojazdu samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami
podanymi w załączniku 11.3).

3. Dodatkowe urządzenia na słupkach barier

                W  przypadkach,  gdy  na  drodze  występuje  znaczący  ruch  motocykli  lub  innych  pojazdów
jednośladowych,  odbywający  się  z  dużą  prędkością  -  zaleca  się  zastosowanie  dodatkowych  urządzeń,
zabezpieczających ich użytkowników przy przewróceniu się pojazdu przed bezpośrednim uderzeniem w słupki
bariery  ochronnej.  Zalecane  jest  stosowanie  np.  dodatkowej,  niżej  umieszczonej  prowadnicy  bariery  lub
elastycznych  osłon  słupków  bariery  itp.,  zwłaszcza  na  wyjazdowych  drogach  łącznikowych  o  małych
promieniach  łuków  na  autostradach  i  drogach  ekspresowych  oraz  na  innych  podobnych  odcinkach  dróg
ogólnodostępnych (patrz załącznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdłuż drogi

                Lokalizacja barier  wzdłuż drogi jest ustalana w dokumentacji  projektowej na podstawie kryteriów
określonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatność barier

                Jeśli producent nie podaje inaczej, to zalicza się do barier:

a)     podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysięgnikowych oraz odmiany barier pozostałych ze
słupkami I, IPE, [ i  100 mm oraz rozstawem słupków 4,0 m i 2,0 m, 100 mm oraz rozstawem słupków 4,0 m i 2,0 m,

b)    o ograniczonej podatności (typu II) - bariery pozostałych typów i odmian ze słupkami 100 mm i 140 mm z
rozstawem co 1,33 m i 1,0 m,

c)     sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi słupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

                W  barierach  stalowych  stosowane  są  prowadnice  typu  A  lub  B  (zał.  11.4).  Dopuszczone  jest
stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z
ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

                Należy stosować profilowaną taśmę stalową o czynnej długości 4,0 m (długości przed montażem 4,3
m).  Odcinki  taśmy o  czynnej  długości  2,0  m,  1,33  m i  1,0  m należy  stosować  tylko  wyjątkowo,  np.  gdy
całkowita długość odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. Analogiczne długości należy przyjmować dla
pasa profilowego.

                W barierach bezprzekładkowych pas profilowy można stosować, gdy za barierą występuje ruch pieszy.

                Bariery  stalowe  ze  słupkami  140  mm,  poza  obiektami  mostowymi,  należy  stosować  tylko  w
przypadkach, gdy za barierą występują obiekty lub przeszkody, wymagające szczególnego zabezpieczenia (słupy



wysokiego  napięcia,  podpory  wiaduktów  itp.).  Poza  przypadkami  wyjątkowymi  -  barier  tych  nie  należy
stosować na nasypach dróg.

                Bariery  stalowe na słupkach  co 1,0 m stosuje się  tylko wyjątkowo -  gdy występuje  konieczność
szczególnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

                Najmniejsze odległości prowadnicy bariery wynoszą (zał. 11.6):

a)     od krawędzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)      - 0,5 m,

b)    od krawędzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza  - 1,0 m,

c)     od krawężnika o wysokości co najmniej 0,14 m                      - 0,5 m

(warunku tego nie stosuje się, gdy spełniony jest warunek b).

8. Inne ustalenia

                Lokalizację  oraz  długość  i  sposób  konstruowania  odcinków  przejściowych,  początkowych  i
końcowych ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustaleń określonych w WSDBO.

Załącznik 11.8. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych w barierach ochronnych stalowych (wg 
katalogów producentów barier)

Lp.  Przekrój
poprzeczny

Wymiary przekroju
poprzecznego, mm

Przekrój Dopuszczalna
odchyłka, mm

wg normy wysokość szerokość grubość cm2 wys. szer. grub.
1 Dwuteowy

PN-H-93407 [14]

100

120

140

50

58

66

4,5

5,1

5,7

10,6

14,2

18,3

 2 11 mm.

 2 11 mm.

 2 11 mm.

 1,5 11 mm.

 1,5 11 mm.

 1,5 11 mm.

 0,5 11 mm.

 0,5 11 mm.

 0,5 11 mm.
2 Dwuteowy, 

równo-
ległościenny, IPE

PN-H-93419 [15]

100

120

140

55

64

73

4,1

4,4

4,7

10,3

13,2

16,4

 2 11 mm.

 2 11 mm.

+3,-2

 2 11 mm.

 2 11 mm.

+3,-2

 0,5 11 mm.

 0,5 11 mm.

0,75 11 mm.
3

Ceowy 
(walcowany) 

PN-H-93403 [13]

100

120

140

50

55

60

6,0

7,0

7,0

13,5

17,0

20,4

 2 11 mm.

 2 11 mm.

 2 11 mm.

 2 11 mm.

 2 11 mm.

 2 11 mm.

+0,4 

-1,0

jw.

jw.
4 Ceowy  (gięty na

zimno)   PN-H-
93460-03 [16]

100

120

140

50, 60

50,60,80

50,60,80

od 4 do 6

od 4 do 6

od 4 do 6

od7,33 do
11,67

od8,13 do
15,27

od9,73 do
16,47

 2 11 mm.

 2 11 mm.

 2 11 mm.

 2,5 11 mm.

 2,5 11 mm.

 2,5 11 mm.

-

-

-

5 Ceownik 120 40 3,0 6,33  1,5 11 mm.  1 11 mm. -



półzamk-

nięty prostokątny

PN-H-93461-18

[19]
6 Zetownik

PN-H-93460-07

[17]

100

120

60, 80

60, 80

od 4 do 6

od 4 do 6

od8,13 do
14,07

od8,93 do
15,27

 2,5 11 mm.

 2,5 11 mm.

 3 11 mm.

 3 11 mm.

-

-

7 Sigma(brak 
normy)

100 55 4,0 9,0 +2, -1 +2, -1  0,18 11 mm.

Załącznik 11.9. Najczęściej stosowane przekładki w barierach ochronnych stalowych (wg katalogów 
producentów barier)

Przekrój poprzeczny Wysokość,  mm Szerokość (stopki), mm Norma

Ceownik

Ceownik

Dwuteownik

Prostokątny

100

120

120

100

50

55

64

60

PN-H-93403 [13]

PN-H-93403 [13]

PN-H-93419 [15]

BN-73/0658-01 [26]


