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D-01.01.01 – kod CPV 45233120-6 
 

ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wyznaczeniem położenia przewodu przepustu w ciągu drogi powiatowej numer 1780Z. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu posadowienie w terenie projektowanego przewodu przepustu 
w ciągu drogi powiatowej numer 1780Z. 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem osi i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów skrajnych przewodu przepustu, 
b) uzupełnienie dodatkowymi punktami (wyznaczenie przebiegu 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. 

MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów 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, 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. 

 SPRZĘT 

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

WYKONANIE ROBÓT 

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                         
reperu roboczego. 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 Inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych lub reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy 
rzędne określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, 
to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
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powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego 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 Inspektora nadzoru inwestorskiego. 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. 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i wysokościowych 
Punkty charakterystyczne 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. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem robót 
budowlanych i towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach w sąsiedztwie terenu robót. Założone w trakcie robót repery robocze powinny być wyposażone w 
dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Przy 
opracowywaniu projektu wykonawczego projektant założył reper roboczy na istniejącej belce podporęczowej  o 
rzędnej wysokościowej 100,00  m.n.p.m. Lokalizacja repera roboczego została pokazana  na rysunku numer 1 
projektu wykonawczego okręgiem koloru czerwonego.  

Odtworzenie osi przewodu 

Tyczenie 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. Osie oraz krawędzie powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach 
pośrednich. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu.  

Kontrola jako ści prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem ciągów komunikacyjnych, parkingu, 
chodników, miejsc postojowych, dojść do budynku  należy prowadzić według ogólnych zasad określonych                
w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)  

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szuka odtworzonego położenia przewodu przepustu w terenie. 

Sposób odbioru robót 

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi 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. 
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D-01.02.04 – kod CPV 45112000-5 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW 
WSTĘP 
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego drogi powiatowej numer 1780Z . 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót. 
  
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych rozbiórką  
- cięcie nawierzchni bitumicznej o głębokości do 10 cm w poprzek  krawędzi jezdni drogi powiatowej – w  ilości 
zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót,  
- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej wraz z podbudową tłuczniową – w  ilości zgodnie 
z dostarczonym przedmiarem robót, 
- rozebranie przewodu przepustu z prefabrykowanych rur betonowych Ø 800 mm długości 9,5 m – w  ilości 
zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót, 
- rozebranie 2 sztuk żelbetonowych ścianek czołowych o długości 3,6 m każda   
- rozebranie poręczy o słupkach betonowych i przeciągach z rur stalowych 2” – w  ilości zgodnie z 
dostarczonym przedmiarem robót, 
 
Sprzęt 
Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką wyżej wymienionych elementów może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 

 
Transport 
Transport gruzu z rozbiórki 
Gruz z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od 
wykonawcy robót pod warunkiem iż będzie przestrzegał w trakcie transportu gruzu z rozbiórki przepisów ruchu 
drogowego,  sanitarnych,  o utrzymaniu czystości i porządku oraz ochronie przyrody. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
  
Czynności wstępne 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wyżej wymienionych elementów w stosunku do 
których zostało to przewidziane. Obiekty i elementy budowli znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do 
usunięcia oraz ich części, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty lub 
też elementy budowli, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to 
winny być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Właścicieli zniszczonego obiektu.  
  
Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórka wyżej wymienionych elementów powinna być przeprowadzona bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń, należy szczególnie zwrócić na to uwagę w przypadku prowadzenia rozbiórki w sąsiedztwie jezdni 
drogi powiatowej numer 1780Z. Rozbiórkę należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić istniejącej 
infrastruktury oraz jezdni. Powstały w wyniku rozbiórki materiał został zakwalifikowany przez Zamawiającego 
jako gruz nie nadający się do ponownego użycia. Rozbiórkę należy prowadzić tylko i wyłącznie w sposób i 
sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt użyty do wykonania robót oraz 
metody prowadzenia rozbiórki winny być tak dobrane aby nie powodować nieuzasadnionego uszkadzania 
pozostałych elementów pasa drogowego.  Powstały w wyniku rozbiórki gruz nie nadający się do ponownego 
wbudowania oraz resztki podbudowy, podsypki Wykonawca załaduje  i wywiezie do miejsca, które sam sobie 
zapewni. Doły po usuniętych elementach znajdujące się  w miejscach, gdzie będą wykonywane wykopy, 
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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 zasypowym do poziomu otaczającego terenu i zagęścić warstwami o 
grubości do 20 cm, należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is = 1,0.  
  
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek przedmiotowych 
elementów, gruzu, kamieni i bloków oraz sprawdzeniu ewentualnych uszkodzeń pozostawionej części jezdni 
drogi powiatowej nr 1780Z. W przypadku wystąpienia uszkodzeń elementów nieprzewidzianych do rozbiórki 
Wykonawca dokona ich naprawy bez dodatkowej zapłaty lub też naprawa zostanie dokonana na koszt 
Wykonawcy robót. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
- dla nawierzchni  wraz z podsypką i podbudową - m2  
     (metr kwadratowy powierzchni konstrukcji nawierzchni ), 
-    dla ścianek czołowych  – kpl.  
     ( komplet elementu ),  
-    dla przewodu przepustu  – kpl.  
     ( komplet elementu ),  
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni : 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, podsypki oraz podbudowy, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadających się do dalszego użycia do miejsca, które 

wykonawca sam sobie zapewni wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
b) dla ścianek czołowych i przewodu przepustu : 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
− wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
− odkopanie i rozkucie fundamentów, 
− demontaż elementów 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadających się do dalszego użycia do miejsca, które 

wykonawca sam sobie zapewni wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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D - 02.00.01 – kod CPV 45236000-0 
  
ROBOTY ZIEMNE ORAZ PROFILOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU
  

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wykopów oraz profilowaniem poboczy - zieleńców oraz  stoku skarp  w pasie 
drogowym drogi powiatowej numer 1708Z.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie wykonywania 
robót ziemnych tj., wykopów, pobocza oraz profilowania stoku skarpy w związku z rekonstrukcję przepustu 
drogowego. 

MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Nie dotyczy – brak materiałów 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu zdjęcia humusu oraz nadmiaru gruntu powinny być przez Wykonawcę 
robót załadowane na środki transportu kołowego i odwiezione do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.  

SPRZĘT 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  może użyć do ich wykonania następujący sprzęt: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, ), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki  itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki ), 
− sprzętu zagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 TRANSPORT 

 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, jego 
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do odspajania i załadunku gruntu. 
Transport gruntu winien odbywać się do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni i ewentualne zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości przyjęte w opracowywaniu oferty przetargowej nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.  

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm,                       
a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp projektowane 1 : 1,5 od 
strony ponuru i poszuru oraz  zgodnie z przekrojami zawartymi na rysunku nr 3A i 3B dokumentacji i nie 
powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne 
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nierówności na powierzchni skarpy nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności.  

Odwodnienia pasa robót  

 Wykonawca jest obowiązany 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 robót, 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. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Sprawdzenie odwodnienia 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru korpusu ziemnego 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica. 

Tablica . 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, po 1 razie od strony 
ponuru oraz od strony poszuru oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

2 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
5 Pomiar równości skarp 
6 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

po 1 razie od strony ponuru oraz od strony poszuru 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

 

 Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
 
Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub                           
+1 cm. 

Pochylenie skarp 

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

 Równość korony korpusu 

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

Równość skarp 

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

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

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej ST powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy ) wykonanych robót ścinki i profilowania  powierzchni skarpy ,  
pobocza, zieleńca oraz 1 m3 wykonania wykopów, nasypów. 

ODBIÓR ROBÓT 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie ścinki nadmiaru gruntu obejmujący: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie                      

i wyładunek do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni, 
− profilowanie skarpy,  
− zagęszczenie powierzchni skarpy ,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rekultywację terenu.  
− załadunek i wyładunek oraz transport urobku na nasyp lub odkład do miejsca które Wykonawca sam sobie 

zapewni  
− odwodnienie terenu robót ziemnych na czas ich wykonywania, 
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D - 03.01.02 – kod CPV 45220000-5 
 

PRZEPUST  Z RUR PEHD  

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z posadowieniem przewodu przepustu z rury karbowanej z tworzywa PEHD o średnicy nominalnej 
DN 1000 mm.. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
posadowieniem przewodu przepustu z rury karbowanej tworzywowej PEHD.  

MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
− rura z tworzywa PEHD o średnicy nominalnej DN 1000 mm, 
− złącznik systemowe w postaci opasek zaciskowych 
− śruby, nakrętki, podkładki, 
− materiały separacyjne do odseparowania gruntu rodzimego od ławy kruszywowej tj. geowłóknina 

separacyjna  
− materiały kamienne i kruszywo do wykonywania ławy z kruszywa 
− kruszywo do zasypki przepustu, 
− beton  B – 10 ( C 8/10 ) 
 
Materiały do wykonania przewodu przepustu oraz związane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych 
materiałów, muszą posiadać dokument dopuszczający do stosowania, wydany przez upoważnioną jednostkę 
(aprobatę techniczną). 
 
Rury 
Do wykonania przewodu przepustu należy użyć rury karbowanej z tworzywa PEHD o średnicy nominalnej DN 
1000 mm i długości 16,27 m ( mierzona dołem ). Rura winna posiadać sztywność obwodową gwarantującą co 
najmniej 8 kPa. Końce rury należy zakończyć prostopadle. Z uwagi na handlowe długości rur dopuszcza się 
wykonanie przewodu przepustu z maksymalnie 2 odcinków  łączonych za pomocą systemowych złączek.  
 
Geowłóknina separacyjna 
Do odizolowania gruntu rodzimego od ławy kruszywowej należy użyć geowłókniny separacyjnej o parametrach 
co najmniej jak podanych poniżej: 
- wytrzymałość na rozciąganie – 7 kN/m  
- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu -  55 l/m2s 
- odporność na przebicie statyczne CBR – 1500 N 
- wydłużenie przy max. obciążeniu – 40 % 
- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu – 4,0E-6 m2/s 
 
Materiał kamienny i kruszywo do wykonania ławy 
Do wykonania ławy z kruszywa należy użyć żwirów, pospółek, mieszanki żwirowo – piaskowych frakcji do 
31,5 mm. Materiał winien odpowiadać normą żwir i mieszanka, wg PN-B-11111,  piasek, wg PN-B-11113 
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Beton  

Beton na wzmocnienie gruntu rodzimego pod ławę z kruszywa B – 10 ( C 8/10 ). Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250  z tym, że jego nasiąkliwość powinna być nie większa niż 4%, stopień 
wodoszczelności - co najmniej W 8, a stopień mrozoodporności - co najmniej F 150. Mieszankę betonu B-10 ( C 
8/10 ) o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
profesjonalnych wytwórniach betonu towarowego, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania betonu 
na miejscu, beton B – 10 ( C 8/10  ) należy zastosować jako beton towarowy wytworzony przez wytwórnię 
betonu, która wraz ze sprzedażą betonu dołączy stosowne świadectwo jakości lub też deklaracje zgodności. W 
przypadku, gdy jakość zastosowanego betonu budzi wątpliwości Inspektora nadzoru inwestorskiego dokonane 
zostaną na koszt Wykonawcy robót badania laboratoryjne, które mają wykazać jego przydatność do robót. 
Projektant nie dopuszcza wykonywania mieszanki betonowej na miejscu sposobem gospodarczym.    

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania przepustu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z rury  z tworzywa PEHD powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparki do wykonywania wykopów, 
− żurawi samochodowych, 
− sprzętu do montażu przepustów, w zależności od wielkości otworu: klucze nasadowe, klucze 

dynamometryczne, ramy z krążkami linowymi, wciągarki wielokrążkowe na samochodach do podnoszenia, 
drabiny, 

− sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki przepustu: ubijaki ręczne, 
zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne,  

− wiertnice z koronką do betonu 
− pompy do betonu 
− zagęszczarki wgłębne do betonu 
− sprzęt do transportu 

TRANSPORT 

Transport rur PEHD 

Transport rur PEHD oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie, tak aby nie uszkodzić 
fabrycznej powłoki zewnętrznej jak i też wewnętrzne. Nie wolno uderzać rurami o twarde i ostre przedmioty 
oraz nie wolno ich ciągnąć po gruncie. W trakcie transportu rury powinny być zabezpieczane przed 
przemieszczaniem się, np. za pomocą taśm, pasów, nie dopuszcza się łańcuchów i lin stalowych ). 
 
Transport betonu 
 
Beton należy transportować specjalistycznymi samochodami potocznie zwanymi gruszkami. W czasie transportu 
musi być włączony mechanizm obrotu komory transportowej. 

Transport innych materiałów 

Transport materiałów kamiennych, kruszyw, elementów deskowania powinien odbywać się  

WYKONANIE ROBÓT 

Zakres robót 

Zakres robót wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy, podłoże 
pod przepust, roboty betonowe, montaż przepustu z rury PEHD, zasypkę przepustu, umocnienie skarp od strony 
wlotu i wylotu oraz umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem. Przepusty montuje się ze specjalnie 
karbowanej rury z tworzywa PEHD o średnicy nominalnej DN 1000 mm dostarczanej przez producentów wraz z 
kompletem elementów łączących.  

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmują czynności przewidziane w ST, w tym m.in.: 
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− odwodnienie terenu budowy. Na podstawie lat ubiegłych w okresie planowanych robót nie zaobserwowano 
występowania wody opadowej w rowie  

− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu. 

Wykop pod posadowienie przepustu 

Wykonanie wykopu powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205. Metoda wykonania robót powinna być 
dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonywanie wykopu ręcznie do głębokości  2 m. Wykonywanie wykopu 
poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu 
piezometrycznego wody gruntowej.  Wymiary wykopu powinny być dostosowane do wymiarów budowli w 
planie. W szerokości dna należy uwzględnić przestrzeń o szerokości od 0,60 do 0,80 m na pracę ludzi i ew. 
zabezpieczenie ściany wykopu.  Zabezpieczenie ścian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia 
skarp 1 : 1,5. Następnie dno rowu odwadniającego w miejscu projektowanego posadowienia przewodu 
przepustu należy przygotować, poprzez pogłębienie do rzędnej wysokościowej 97,57 m.n.p.m. od strony ponuru 
oraz do rzędnej wysokościowej 97,51 m.n.p.m. od strony poszuru. 

Podłoże pod przepust 

W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie kształt podłoża powinien być wyprofilowany. 
Powierzchnia podłoża powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu przepustu, gdyż po 
ułożeniu przepustu nie ma możliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. Tak wykonane dno należy wzmocnić 
warstwą chudego betonu cementowego B – 10 ( C /10 ) warstwą o grubości 10,0 cm. Na tak wykonane dno 
należy rozłożyć  geotkaninę separującą z wywinięciem na boki, na którą zostanie następnie rozłożona warstwa o 
grubości 30,0 cm kruszywa naturalnego tj. pospółki, żwiru lub mieszanki żwirowo – piaskowej, która to warstwa 
stanowi ławę z kruszywa.  Ława z kruszywa winna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 97 % według 
próby Proctora Normalnego. Ławę z kruszywa należy od góry zamknąć poprzez zawinięcie na zakład geotkninę. 
Na tak przygotowaną ławę kruszywową należy rozłożyć podsypkę piaskową o grubości warstwy 10 cm z tego 
górne 5 cm winno być ułożone w stanie luźnym. Powierzchnia podsypki powinna być dokładnie wyrównana i 
dostosowana do kształtu rury, gdyż po ułożeniu przepustu nie ma możliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. 
Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć w osi istniejącego sklepienia ceglanego rurę PEHD. 

Montaż przewodu przepustu z rury PEHD o średnicy nominalnej DN 1000 mm.  

Montaż przepustu może być wykonany wyłącznie przez wyszkolony personel techniczny. Montaż przepustu 
musi przebiegać ściśle według instrukcji montażu producenta przepustów, a w przypadku jej braku lub 
niepełnych danych - zgodnie z poniższymi wskazaniami. Montaż przepustu może być wykonany w miejscu 
ostatecznej lokalizacji przepustu. Przewód przepustu może składać się z co najwyżej 2 odcinków rur 
połączonych złączkami systemowymi stanowiącymi rozwiązanie stosowane przez danego producenta rur. 
Następnie dno rowu w miejscu projektowanego posadowienia przewodu przepustu należy przygotować, poprzez 
pogłębienie do rzędnej wysokościowej 20,49 m.n.p.m. od strony ponuru oraz do rzędnej wysokościowej 20,41 
m.n.p.m. od strony poszuru. Tak wykonane dno należy wzmocnić warstwą chudego betonu cementowego B – 10 
( C /10 ) warstwą o grubości 10,0 cm. Na tak wykonane dno należy rozłożyć  geotkaninę separującą z 
wywinięciem na boki, na którą zostanie następnie rozłożona warstwa o grubości 30,0 cm kruszywa naturalnego 
tj. pospółki, żwiru lub mieszanki żwirowo – piaskowej, która to warstwa stanowi ławę z kruszywa.  Ława z 
kruszywa winna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 97 % według próby Proctora Normalnego. Ławę 
należy od góry zamknąć geotkaniną na zakład. Na tak przygotowaną ławę kruszywową należy rozłożyć 
podsypkę piaskową o grubości warstwy 10 cm z tego górne 5 cm winno być ułożone w stanie luźnym. Na tak 
przygotowane podłoże należy ułożyć w osi istniejącego przepustu rurę PEHD. Następnie należy wykonać 
zasypkę wspierająca przewód przepustu i w dalszej kolejności wykonać warstwami o grubości do 30 cm nasyp 
budowlany.  Przedmiotowe prace należy prowadzić jednocześnie z pracami opisanymi w punkcie powyżej 
niniejszej specyfikacji. Skarpy nasypu od strony ponuru i poszuru należy umocnić poprzez obsianie trawą na 
całej powierzchni skarpy.   

Geotkanina separująca 

Izolację ławy kruszywowej od gruntu ma zapewnić geotkanina separująca. Układanie geotkaniny należy 
wykonywać po wcześniejszym wyrównaniu i wyprofilowaniu dna wykopu.  Goetkaninę należy układać ręcznie 
pasami wzdłuż osi przewodu przepustu. Z uwagi na dostępne w handlu szerokości geotkaniny należy ułożyć 
pasy z zakładem wzdłuż co najmniej 0,5 m. Nie dopuszcza się układania getkaniny pasami krótszymi niż 
długość przewodu przepustu z zakładem w poprzek przepustu.  Pasy geotkaniny należy połączyć ze sobą w 
sposób zgodny  z zaleceniami producenta. Geotkaninę należy ułożyć na szerokości równej szerokości ławy 
kruszywowej powiększonej o co najmniej 2 * 0,5 m jako zabezpieczenie boków ławy kruszywowej. 
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Zasypka przepustu 

Zasypka przepustu powinna być wykonana ściśle według instrukcji producenta przepustów lub dokumentu 
dopuszczającego do stosowania przepustów (np. aprobaty technicznej), gdyż praca przepustu polega głównie na 
przenoszeniu parcia zagęszczonego wokół niego gruntu zasypki. W przypadku niepełnych danych zawartych w 
instrukcji wykonywania zasypki, należy przestrzegać poniższych wskazówek. Pierwsza warstwa zasypki ma na 
celu stabilizację dolnych naroży przepustu, w związku z czym musi być nawilżana z regularnością określoną w 
PN-S-02205 oraz energicznie zagęszczana, aby ułatwić penetrację ziarn zasypki pod spód rury, gdzie występują 
największe naciski wywierane przez konstrukcję na podłoże.  Następnie zasypkę wykonuje się warstwami 
poziomymi od 20 do 30 cm grubości, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposób aby poziom 
zasypki po obu stronach był taki sam. Każda warstwa powinna być zagęszczana. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być nie mniejszy niż Is=0,98 według normalnej próby Proctora. W przypadku stosowania sprzętu 
mechanicznego do zagęszczania zasypki, należy dbać o nieuszkodzenie konstrukcji przewodu przepustu i jego 
powłoki ochronnej. W bezpośrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zagęszczanie należy prowadzić w 
sposób bardzo ostrożny - zaleca się stosować np. ubijaki ręczne lub płyty wibracyjne. 
  

Umocnienie skarp 

Dokumentacja przewiduje wykonanie umocnienia skarpy od strony ponuru i poszuru ( wlotu i wylotu ) na całej 
powierzchni poprzez humusowanie z obsianiem traw ą..  

Umocnienie dna wlotu i wylotu rowu poza przepustem 

Umocnienie wlotu i wylotu dna rowu poza przepustem należy wykonać zgodnie z dokumentacją na odcinkach 
bezpośrednio przyległych po 2,0 m z każdej strony. Umocnienie dna rowu odwadniającego przy przepuście 
kamieniem polnym nieobrobionym o grubości do 16 cm ( na warstwie chudego betonu cementowego o grubości 
10,0 cm z wypełnieniem spoin ). Umocnienie dna wlotu i wylotu rowu poza przepustem należy wykonać 
zgodnie ze specyfikacją numer D - 06.01.01 „ Umocnienie  powierzchniowe  dna rowów”. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
akceptacji: 
− aprobatę techniczną (lub dokument równoważny) na rurę karbowaną PEHD, złączki systemowe, śruby, 

nakrętki, podkładki itp., wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
− zaświadczenie o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 

właściwe normy PN i BN, jak beton B – 10 ( C 8/10 ), kruszywo, geowłókninę separacyjną, 

Badania w czasie robót 

Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 

Kontrolę robót przygotowawczych i wykopu pod przepust należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań 
określonych w niniejszej ST.  

Kontrola wykonania podłoża pod przepust 

W czasie przygotowania podłoża pod przepust należy zbadać: 
− zgodność wykonywanych robót z dokumentacją, 
− prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu przepustu, 
− grubość warstwy ławy kruszywowej oraz podsypki i ich wymiary w planie, 
− zagęszczenie ławy kruszywowej i podsypki wg BN-77/8931-12. 

Kontrola wykonania robót betonowych 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać kontrolę składników betonu, mieszanki betonowej i 
wykonanego betonu.  

Kontrola montażu przepustu z rury karbowanej PEHD  

Kontrola wykonania montażu przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji montażu dostarczonej 
przez producenta. W przypadku zastrzeżenia wyrażonego w dokumencie dopuszczającym do stosowania 
materiał na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzór techniczny wykonania (montażu) przepustu może 
prowadzić wyłącznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.  Kontrola montażu przepustu 
powinna uwzględniać sprawdzenie: 
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− prawidłowości montażu złączek systemowych, 
− sposobu umieszczania śrub i złączek systemowych, 
− poprawności dokręcania śrub, 
− prawidłowości wykonania ślizgu do montażu przewodu przepustu, 
− prawidłowości posadowienia przepustu na podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca 

montażu znajdującego się poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu. 

Kontrola wykonania zasypki przepustu 

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu 
dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami  niniejszej ST. Kontrola wykonania zasypki przepustu 
powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na należytą stabilizację rury przepustu, 
− prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości warstw 

oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
− poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu przepustu, 

ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powłoki ochronnej, 
− właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 
− powierzchni wykonywanej zasypki, 
− nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonany wykop, 
− wykonane podłoże pod przepust, 
− wykonane ławy kruszywowej, 
− przepust na podłożu lub podsypce, 
− wykonana geowłóknina separująca 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie podłoża pod przepust, 
− wykonanie fundamentu pod przepust, 
− wykonanie zabezpieczenia z worków z piaskiem, 
− wiercenie otworów w konstrukcji obiektu przeznaczonych do podawania betonu i odpowietrzenia 
− betonowanie przestrzeni pomiedzy sklepieniem ceglanym a powierzchnia rury karbowanej PEHD 
− montaż przepustu z rury PEHD DN 1000 mm, z przeniesieniem go do miejsca ostatecznej lokalizacji 

przepustu,  
− izolację powierzchni gruntu geowłóknina separującą, 
− zasypkę przepustu, wykonaną zgodnie z instrukcją, z zagęszczeniem warstwami, 
− umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, 
− umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem, 
− uporządkowanie terenu, 
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− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

D - 02.03.01 – kod CPV 45220000-5 
  

WYKONANIE NASYPÓW 
WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nasypów i korpusu drogowego w związku z wykonanie przewodu przepustu  rurą PEHD 
karbowaną o średnicy nominalnej DN 1000 mm. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji 
przedmiotowych robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nasypów o wysokości do 3,0  m w zakresie zgodnym z dokumentacją.   

MATERIAŁY (GRUNTY) 

Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 
Na całym zakresie należy używać kruszywa mrozodpornego o frakcji zawierającej się w przedziale 0 ÷ 31,5 o 
nierównomiernym uziarnieniu ( D > 5 ). Mogą to być mieszanki żwirowe, żwirowo – klińcowe. Wymaganym 
jest aby maksymalna średnica ziaren materiału układanego bezpośrednio przy rurze nie przekraczała wielkości 
skoku karbu rury.    

SPRZĘT 

Dobór sprzętu zagęszczającego 

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na 
wielkość oraz zakres robót należy używać płyt wibracyjnych spalinowych lub o napędzie elektrycznym, 
ubijaków spalinowych typu „skoczek” oraz w miejscach trudno dostępnych ubijaków ręcznych.  
  

TRANSPORT 

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

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie nasypów 

Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu. 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 

Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
0,95. Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia 0,95 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205.Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych powyżej. 

Zasady wykonania nasypów 
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Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 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 Inspektora nadzoru inwestorskiego prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

c)     Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu.  

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

Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 
zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść 
maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 
zagęszczania podano powyżej. 

Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
a)       w gruntach niespoistych   ±2 % 
b)       w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 
c)       w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  −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. 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 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. Wymagany stopień zagęszczenia  według Proctora nornalnego winien zawierać się w 
przedziale 0,95 ÷ 0,98.   

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi we 
wcześniejszych punktach niniejszej specyfikacji. 
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. 
e)     odwodnienie nasypu 

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 , 
d)    nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według zasad ogólnych, 
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e)     przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

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

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
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. 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
−      oznakowanie i zabezpieczenie terenu 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

D-04.04.04 - kod CPV 45233120-6 
 

PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO ( KŁSM )  
 WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm.   

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót. 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 o grubości 20 cm. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą wg katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych - w ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót. 

 MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023  są: 
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112: 
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S-96023. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 określonymi dla klasy co najmniej II. 
Do jednowarstwowych podbudów  należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa 
przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112  

Lp. Właściwości Klasa II 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 : 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 
 

35 
40 
 

30 
2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 , % m/m, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

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

 
 

4,0 
5,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % 

 
 



 20 

ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
30 

nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza 
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15  

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 

75 
 

15 
 

15 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-

12 , % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 , 

% m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

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

 
wzorcowa 

 

 Woda 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań. 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

TRANSPORT 

Transport kruszywa 

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

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na warstwie 
odsączającej wykonanej zgodnie z ST D 04.02.01. „Warstwa odsączająca” podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą 
podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odsączającej, powinien być spełniony warunek 
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

     

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 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 Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 
m. 

 Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziarn tłucznia, projektowana grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu została 
zaprojektowano 20,0 cm. Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną 20,0 cm. Kruszywo po rozłożeniu powinno być 
przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 
kN/m. Zagęszczanie podbudowy na odcinku  o przekroju daszkowym i powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy na odcinku o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku 
wykonywania podbudowy, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej 
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć płytową zagęszczarkę 
wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż 
do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały 
nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego 
wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym 
gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

Odcinek próbny 

Projektant nie przewiduje konieczności wykonywania odcinka próbnego.  

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, 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. 
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KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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 inwestorskiego w celu akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w tablicach 1 i 2 niniejszej ST. 

Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 1 raz 

2 Równość podłużna 
1 raz 

3 Równość poprzeczna 1 raz 

4 Spadki poprzeczne*) 1 raz 

5 Rzędne wysokościowe 
1 raz 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 1 raz 

7 Grubość podbudowy 1 raz 

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

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 
mogą przekraczać 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy 

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

Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

Ukształtowanie osi w planie 

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

Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy winna wynosić 20,0 cm i nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +1 
cm, -2 cm. 
 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 
większy od 50 MPa. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
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odkształcenia M  do pierwotnego modułu odkształcenia M  jest nie większy  

od 2,2. 

    ≤    2,2       

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w ST, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewni to 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. 

Niewłaściwa grubość 

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 Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty tych  
dodatkowych  robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło 
z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

OBMIAR ROBÓT 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości po 
zagęszczeniu 20,0 cm. 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie obejmuje,  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
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− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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D-04.07.01 - kod CPV 45233120-6 

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 
  
WSTĘP 
Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy pod odtworzenie konstrukcji jezdni w ramach rekonstrukcji 
przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej numer 1780Z . 

 Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót . 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego grubości zgodnie z projektem wg PN-EN 13108-1 [47] 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta  AC11W    
50/70 w przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w 
tablicy 1. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 

Tablica 1. Zalecane  lepiszcze asfaltowe do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

 

Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza    

KR2 AC11W asfalt drogowy 50/70 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu drogowego wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości Metoda badania Rodzaj asfaltu 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

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

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

3 
Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 

4 
Zawartość składników rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 [28] 

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

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 

6 
Pozostała penetracja po starzeniu, nie 
mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 

7 
Temperatura mięknienia po starzeniu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 
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WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny,  
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [30] 

9 
Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 

10 
Temperatura łamliwości Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 
  
 Kruszywo  
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 1, tablica 1.1 , tablica 1.2 , tablica 1.3 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, 
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w 
urządzenia do aeracji. 
  
 Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. Środek adhezyjny 
powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.  Składowanie środka adhezyjnego jest 
dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 

 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: 
4. materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
5. emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
6. nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
7. nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg 
PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się 
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].  Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach 
transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji 
do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

 SPRZĘT 

  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: 

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

− skrapiarka, 
− płyty wibracyjne  
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− szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
− samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
− sprzęt drobny 

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

 WYKONANIE ROBÓT 

  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej ( AC11W ). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna 
zawartość lepiszcza podane są w tablicy 3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w 
tablicy 4. 

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
podbudowy  

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W  KR2 

Wymiar sita #, [mm] od do 

31,5 - - 
22,4 - -  
16 100 - 

11,2 90 100 
8 60 85 
2 30 55 

0,125 6 24 
0,063 3 8 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,6 

Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu KR2  

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20  

[48] 

Metoda i warunki 
badania 

AC11W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń PN-EN 12697-8 [33], 

p. 4 

Vmin3,0 

Vmax6,0 

 
Wolne przestrzenie 

 
C.1.2,ubijanie, 2×50 PN-EN 12697-8 [33], 

VFB min65 

VFBmax.80 
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wypełnione 
lepiszczem 

uderzeń p. 5 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń PN-EN 12697-8 [33], 

p. 5 
VMA min14 

Odporność na 
działanie wody 

 
C.1.1,ubijanie , 2×35 
uderzeń 

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

40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C 

ITSR80 

  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

Tablica 5. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 
 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 

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

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 6. 

Tablica 6. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-
metrową lub równoważną metodą) [65] 

Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę 
podbudowy [mm] 

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

 
12 

 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.  Rzędne wysokościowe podłoża 
oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. Wykonane w podłożu łaty z materiału o 
mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób 
ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem 
asfaltowym). W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić 
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odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo 
innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Odcinek próbny 
 
Z uwagi na zakres i wielkość zadania projektant nie przewiduje konieczności wykonywania odcinka próbnego, 
nie zwalnia to jednak Wykonawcy od podtrzymania wszystkich warunków gwarancji na wykonane roboty.  
  
 Połączenie międzywarstwowe 
 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Podłoże powinno być skropione lepiszczem. 
Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed 
wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa 
niezwiązanego lub związanego), przed ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być 
wykonane w ilości podanej w tablicy 7. 

Tablica 7. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową 
Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany 

poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 
 

 
Z uwagi na zakres robót dopuszcza się skrapianie ręczne skrapiarką z lancą.  
  
 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
zawartymi w ST. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w ST. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 8. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza 
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku 
stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania 
należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

warstwa podbudowy - 5 - 3 

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Właściwości warstwy AC [65] 

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana grubość 

warstwy 
technologicznej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia [%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11W,  KR1÷KR4  5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 8,0 

Z uwagi na zakres robót dopuszcza się wbudowywanie mieszanki ręczne. Grubość wykonywanej warstwy 
powinna wynosić 6,0 cm. Warstwa powinny być równomiernie zagęszczona ciężką płyta wibracyjną.  

 Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6 [65]. 
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 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

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

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

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji. 
  
Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
Uwagi ogólne 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań 
pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

 Warstwa asfaltowa 

 Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowaną 6,0 cm z tolerancją ± 10 % 
  
Równość podłużna i poprzeczna 
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się co najmniej 1 . Wymagana równość 
podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne [67].Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych 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. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 
Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona co majmniej 1 , nie może się różnić od szerokości istniejącej o więcej niż ± 5 cm. 
  
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
  
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 
  
 OBMIAR ROBÓT 
  
 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC). 
  
 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
  
 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
  
  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− 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. 
− Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
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 D – 05.03.05a - kod CPV – 45233220-7  

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA 
ŚCIERALNA 

WSTĘP 

Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni drogi powiatowej numer 1780Z w 
ramach rekonstrukcji przepustu drogowego.  
 
Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót . 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4cm dla KR-2 wg PN-EN 13108-1 
[47] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]. 

Określenia podstawowe 
 
Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 
lub 11. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym 
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony 
zestaw sit. 
Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 
mm. 
Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
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). 
Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami. 
 
Symbole i skróty dodatkowe 

ACS 11 beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB − polimeroasfalt, 
D − górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D − dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C − kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD − właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej 

nie określać), 
TBR − do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI − (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP − miejsce obsługi podróżnych.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
MATERIAŁY 
 
Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] . Rodzaj zastosowanego lepiszcza asfaltowego podano 
w tablicy 1.  

 

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza asfalt drogowy 
KR2 AC11S 50/70 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości  Metoda badania Rodzaj asfaltu 50/70 
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 
Temperatura zapłonu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 

4 
Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie mniej niż 

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

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

% m/m 
PN-EN 12607-1 

[31] 
0,5 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 

7 
Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, nie więcej 
niż 

% 
PN-EN 12606-1 

[30] 
2,2 

9 
Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 

10 
Temperatura łamliwości Fraassa, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu 
i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). 
Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy 
z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 
Kruszywo  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010. 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. 
 
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, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
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Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie środka 
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 
 
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 materiały 
termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych. Grubość materiału 
termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, 
w warunkach określonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy 
wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. 
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe 
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. Emulsję asfaltową można składować w 
opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy 
nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
SPRZĘT 
 
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: 
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem  
- produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
- skrapiarka, 
- walce stalowe gładkie,  
- lekka odśrodkowa rozsypywarka kruszywa, 
- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
- sprzęt drobny. 

TRANSPORT 

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

 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna 
zawartość lepiszcza podane są w tablicach 3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są 
w tablicy  4. 

Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR2 
[65] 

Właściwość 
Warunki zagęszczania wg 

PN-EN 
13108-20 [48] 

Metoda i warunki 
badania 

AC 11 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

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

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 5 
VFB min75 

VFB max 93 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMA min14 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 2×25 
uderzeń 

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

40°C z jednym cyklem 
zamrażania, badanie w 

15°C 

ITSR90 

 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie 
składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać 
odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla 
asfaltu drogowego 50/70. Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, 
aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 5. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

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

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

 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni ustabilizowane i nośne, czyste, bez zanieczyszczenia lub 
pozostałości luźnego kruszywa, wyprofilowane, równe i bez kolein. Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną 
nie powinny być większe od 9 mm. W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych, podłoże 
należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Rzędne wysokościowe podłoża oraz 
urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej 
warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. Wykonane w 
podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, 
a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego 
(np. wypełnić betonem asfaltowym). W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi 
nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. Jeżeli podłoże jest 
nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 

 

Próba technologiczna 
Z uwagi na zakres i wielkość zadania odstępuje się od wykonania próby technologicznej 
 
Odcinek próbny 
Z uwagi na zakres i wielkość zadania odstępuje się od wykonania odcinka próbnego.  
 
Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami 
i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Podłoże powinno być skropione lepiszczem. 
Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed 
wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej 
asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej 
w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
- zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
- ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki;  
- jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza 
do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz 
przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną 
na rozkładarce. 
Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w ST. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w ST. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 6. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 
cm 

0 +5 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 7. 

Tablica 7. Właściwości warstwy AC [65] 

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana grubość 

warstwy technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia 
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11S, KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 3,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety w dowiązaniu do istniejącej  niwelety jezdni. W 
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miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy 
powinna być sprawdzana co 10 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy 
wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
 
Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.  
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
akceptacji. 
 
Badania w czasie robót 
Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektor nadzoru inwestorskiego). 
 
Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, 
z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki 
badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Zakres badań Wykonawcy związany z 
wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
-  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36]), 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej/jeśli przewiduje to SIWZ na podstawie wcześniejszych 
pomiarów, 
- pomiar równości warstwy asfaltowej, 
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
 
Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań 
pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
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Warstwa asfaltowa 
 
Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową 4,0 cm , z tolerancją ± 10%. 
 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej właściwości. Dopuszcza się stosowanie potrąceń do wartości nie mniejszej niż 0,5% od 
wartości dopuszczalnych wg poniższego wzoru: 

Ag = pg/100 x 20 x K x F 
Ag – wartość potracenia w zł, 
pg – wartość przekroczenia w dół wartości dopuszczalnej w stosunku do żądanego wskaźnika zagęszczenia w %, 
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w zł/m2 lub zł/Mg, 
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m2 lub odpowiednia ilość materiału w Mg 
 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
 
Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 7, nie może wykroczyć 
poza wartości dopuszczalne więcej niż +1,5 %(v/v). 
 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej o ± 0,30 % 
 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż w 2 miejscach . Spadki poprzeczne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
Równość podłużna i poprzeczna. Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 
[11] nie powinny być większe od – 6 mm. Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty4-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 2 
razy. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia 
równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być 
większa niż podana w tablicy 9 Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 9. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego [65] 

Element nawierzchni 
Wartości odchyleń równości 

poprzecznej [mm] 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

≤ 9 

 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
 
Uziarnienie 
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości 
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby wyników badań z danego 
odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. W wypadku wymagań 
dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z: 
- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 
- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, 
- zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 
- zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 
- zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm, 
- zawartość ziaren grubych, 
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to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek 
podanych w tablicach 11 ÷ 14. Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza 
powinny być spełnione jednocześnie. 

 

Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 
badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%(m/m)] [65] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥ 20 

Mieszanka 
drobnoziarnista 

± 3,0 ± 2,7 ± 2,4 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,5 

 

Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 
badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [%(m/m)] [65] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥ 20 

AC S ± 8 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 

 

Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 
badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [%(m/m)] [65] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9do 19 ≥ 20 

AC S ± 8 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ±3,3 ± 3,0 

 

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 
badań zawartości ziaren grubych [%(m/m)] [65] 

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥ 20 

Mieszanka 
drobnoziarnista 

-8, +5 -6,7, +4,7 -5,8, +4,5 -5,1, +4,3 -4,4 +4,1 ± 4,0 

 

Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona co 10 m nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Wygląd 
zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam 
i wykruszeń. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne, jeżeli nie, to należy 
wdrożyć program naprawczy zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 
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- Zamawiający nie przewiduje możliwości odbioru i zastosowania potrąceń za niewłaściwe zagęszczenie 
warstwy, 
- Zamawiający nie przewiduje możliwości odbioru i zastosowania potrąceń za przekroczenie dopuszczalnej 
odchyłki zawartości lepiszcza, 
- Zamawiający nie przewiduje możliwości odbioru i zastosowania potrąceń z tytułu wystąpienia odchyłek z 
tytułu niewłaściwego składu mieszanki mineralnej większych niż dopuszczalne, 
- Zamawiający nie przewiduje możliwości odbioru i zastosowania potrąceń z tytułu grubości niższej niż -10% 
grubości założonej .   
- Zamawiający nie przewiduje możliwości odbioru i zastosowania potrąceń z tytułu niewłaściwej równości 
 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wartość wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego będzie wynikała z ilości wbudowanego materiału 
w Mg wykonanej warstwy. Dokonane to zostanie na podstawie obliczonej średniej arytmetycznej grubości 
warstwy określonej przy użyciu rdzeni wiertniczych, pomnożonej przez powierzchnię na której wykonano 
warstwę AC11S i gęstość (2,5 g/cm3), pomiar grubości przy zastosowaniu rdzeni wiertniczych wykonywany 
będzie co 20 m. 
Do wyliczenia ilości zużytego materiału należy brać wyniki pomiarów grubości mieszczące się w tolerancji 
± 10%, w przypadku stwierdzenia w wyniku pomiaru grubości rdzenia, że warstwa ma grubość większą od 
dopuszczalnej tolerancji o więcej niż +10 % (dla pojedynczego pomiaru), to do liczenia średniej bierze się 
wartość projektowaną +10 %. 
Zapłata następuje za rzeczywistą ilość wbudowanej masy, jednak nie więcej niż określone to zostało 
w Wycenionym przedmiarze robót przy zakładanej powierzchni ułożenia warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego. 

 

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, 
- oklejenie złączy technologicznych taśmą asfaltowo-kauczukową 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
- roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych.. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-00.00.00 Wymagania ogólne 

Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
SST) 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla 

i alkaliów w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
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uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
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35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 

testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów 

– Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
– WT-1 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 

na drogach publicznych,  
– WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
– WT-3 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 
430) 
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– Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D - 06.04.01– kod CPV 45232452-5 
 

ROWY - ( odtworzenie ) 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem rowu sieci szczegółowej w ciągu którego jest zlokalizowany przepust drogowy. 

Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, 
pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu na długości całkowitej 40,0 m w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykonywanego przepustu drogowego. 

MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek lemieszowych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

TRANSPORT 

Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie 
rowu. 

Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

W wyniku prac odtworzeniowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z 
PN-S-02204 : 
- dla rowu przydrożnego w kształcie trapezowym - szerokość dna co najmniej 1,50 m, nachylenie skarp od 1:1,5, 
głębokość do rzędnych wysokościowych podanych w dokumentacji. Spadek podłużny dna rowu powinien 
wynosić 0,50% w wyjątkowych sytuacjach nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1,5 %.  

Roboty wykończeniowe 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z odtwarzania rowów i skarp należy wywieźć do miejsca które 
Wykonawca sam sobie zapewni. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny 
z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w miejscu które Wykonawca sam sobie zapewni.  
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KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Pomiary cech geometrycznych odtwarzanego rowu i skarp 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica  
 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 raz z każdej strony 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz z każdej strony 

3 Powierzchnia skarp 1 raz z każdej strony 

 

Spadki podłużne rowu 

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją i wynosić 0,5 % z tolerancją ± 0,5% spadku. 

Szerokość i głębokość rowu 

Szerokość dna rowy powinna wynosić 1,5 m a głębokość rowu powinna być zgodna rzędnymi podanymi w 
dokumentacji z tolerancją ± 5 cm. 

Powierzchnia skarp 

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 3cm. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) rowu. 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m odtworzonego rowu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowu, 
− pogłębianie i profilowanie rowu, 
− ścięcie trawy i krzaków, 
− odwiezienie urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni, 
− roboty wykończeniowe, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D - 06.01.01 – kod CPV 45220000-5 
 

UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  DNA ROWÓW  

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym dna , rowu na odcinkach bezpośrednio 
dochodzących do przewodu przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1780Z. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem dna rowu poprzez brukowanie w zakresie określonym w dokumentacji.  

MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu dna rowu objętymi niniejszą ST są: 
− brukowiec tj. kamień polny nieobrobiony do 16 cm, 
− szpilki, paliki i pale, 
− kruszywo, podsypka piaskowa z materiału o współczynniku filtracji k ≥ 8m/dobę 
− podsypka piaskowo - cementowo 1 : 4  
− geowłóknina separacyjna  

 

Brukowiec 

Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960. 

 Kruszywo 

Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996. Piasek powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-11113:1996. 

Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997. Składowanie cementu powinno być 
zgodne z BN-88/6731-08. 

Geowłóknina 

Do powierzchniowego zabezpieczenia i odizolowania rodzinego gruntu od konstrukcji umocnienia dna rowy 
zaleca się stosować geowłókninę separacyjną.: 
 
Każdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Geosyntetyk do umocnienia powinien mieć charakterystykę zgodną z aprobatą techniczną oraz wymaganiami 
dokumentacji i ST. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, 
starzenie się, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie i 
odpornością na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi. Geosyntetyki, dostarczane w rolkach 
opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane 
należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu 
geosyntetyków należy przestrzegać zaleceń producentów. Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą 
żurawi i ładowarek. 



 47 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia dna rowy powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

TRANSPORT 

Transport materiałów 

Transport brukowca 

Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Transport kruszywa 

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

Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

Transport geosyntetyków 

Geosyntetyki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed 
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania się w środku 
transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub je zanieczyścić, 
z uwzględnieniem zaleceń producenta. 

WYKONANIE ROBÓT 

Umocnienie brukowcem zastosowano w celu zabezpieczenia koryta rowu przed rozmywaniem na odcinkach 
bezpośrednio dochodzących do przewodu przepustu. 

Podkład 

Podkład pod brukowiec stanowi warstwa chudego betonu cementowego B – 10 ( C 8/10 ) o grubości 10 cm. 
Podkład należy układać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie 
ubijać.  

Układanie brukowca 

Brukowiec należy układać na przygotowanym podkładzie. Brukowiec układa się „pod sznur” naciągnięty na 
palikach na wysokość od  2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie brukowca należy 
rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów-krawężników. Należy w pierwszej kolejności, po linii obwodu 
umocnienia, ułożyć brukowce największe. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi 
warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład. Po 
ułożeniu brukowca szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie 
wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy osłonić warstwą piasku i utrzymywać w 
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jako ści brukowania 

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym 
brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej 
powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 
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OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni dna rowu umocnionego przez brukowanie 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 umocnienia dna rowu przez brukowanie obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− pielęgnacja spoin, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D - 09.01.01 – kod CPV 45112710-5 
  

ZIELE Ń ( trawniki )  

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem terenów zieleni w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1780Z.    

Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem 
trawników  (poboczy gruntowych) w zakresie zgodnym z dokumentacją. 

MATERIAŁY 

Ziemia urodzajna 

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

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

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech               
i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi                   
z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent 
do wyrobu kompostu - PN-G-9801. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami 
z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą. 

Nasiona traw 

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

Nawozy mineralne 

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

SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania                     
z następującego sprzętu: 
−  glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
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− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki). 

TRANSPORT 

Transport  

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. 
Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 

WYKONANIE ROBÓT 

Trawniki 

Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku o ok. 10 cm - 

jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 5 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą o grubości minimum 5 cm i wymieszana z 

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

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

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

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Trawniki 

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

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników  

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

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

rozrzucenie kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie do chwili odbioru. 
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D - 07.05.01 – kod CPV 45233280-5 
 

BARIERY  OCHRONNE  STALOWE  
WSTĘP 
 
Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem barier ochronnych stalowych SP-06 ( ze słupkami w rozstawie co 2,0 m ) na 
przepuście i dojazdach do przepustu w ciągu drogi powiatowej numer 1780Z. 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy  
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 
montażem  barier ochronnych SP-06, stalowych z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu B na słupkach 
stalowych ( w rozstawie co 2,0 m ), montowanych na drodze powiatowej numer 1780Z  
 
Określenia podstawowe 
Dla celów niniejszej ST przyjmuje się następujące określenia podstawowe: 
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.  
Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z 
profilowanej taśmy stalowej. 
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. Należy stosować typ B. 
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 bez-
przekładkowej), powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania 
słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze. 
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. 
Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji: 
− typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m, 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
MATERIAŁY 
 
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 typu B, 
− słupki,( w rozstawie co 2,0 m )  
− 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. 
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Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 
Prowadnica 
Typ prowadnicy B z profilowanej taśmy stalowej zgodnie z „Wytycznymi stosowania drogowych barier 
ochronnych” Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/94 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 
października 1994 r. i odpowiadać PN-H-93461-15. 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. 
Słupki 
Słupki bariery powinny być zgodne z ofertą producenta. Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników 
stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Kształtowniki powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika walcowanego powinna być charak-
terystyczna 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 dopuszczal-
ną 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. 
Tablica Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 

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. 
Inne elementy bariery 
Specyfikacja przewiduje stosowanie pasa profilowego, powinien on odpowiadać PN-H-93461-28 w zakresie 
wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. Inne elementy bariery, 
jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki, 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. 
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 µm. 
 
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. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. . 
 
SPRZĘT 
 
Sprzęt do montażu barier 
Wykonawca przystępujący do montażu barier ochronnych stalowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
− wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
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− koparek kołowych, 
− urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 
− ładowarki, itp. 
 
TRANSPORT 
 
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. 
wiązkach, w warunkach chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją. 
  
WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty przygotowawcze 
Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie inwentaryzacji w terenie i  wskazań Inspektora 
nadzoru inwestorskiego: 
− wytyczyć trasę bariery, 
− ustalić lokalizację słupków, 
− określić wysokość prowadnicy bariery  
− określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 
− ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 
− ścinkę pobocza na szerokości 1,5 m na długości ustawienia barier wraz z wywózka urobku do miejsca które 

Wykonawca sam sobie zapewni 
 
Osadzenie słupków 
Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt w rozstawie nie większym niż co 2,0 m. Osadzenie 
słupków winno następować poprzez bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt ( sposób 
osadzenie słupków nie może powodować ich deformacji, uszkodzenia lub też zniszczenia ): 
− 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. 

Tolerancje osadzenia słupków 
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów wydłużonych 
otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ± 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. 
 
Montaż bariery 
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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 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: 
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− 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. 
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier. 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
− atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą,  
− zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 

właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe. 
 
Badania w czasie wykonywania robót 
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. W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej 
jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w 
specyfikacji. 
 
Tablica  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 wymagania-
mi punktu 2 i katalo-
giem (informacją) 
producenta barier 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzić uniwer-
salnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 
Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
a) zgodność wykonania bariery ochronnej (lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnicy nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z katalogiem (informacją) producenta barier, 
c) poprawność ustawienia słupków,  
d) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej,  
e) poprawność umieszczenia i montażu elementów odblaskowych,  
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OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i zamontowanej bariery ochronnej stalowej. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie specyfikacją i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót 
− wykonanie i ustawienie oznakowania i zabezpieczenia terenu robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− osadzenie słupków bariery  ( 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., 

− załadunek wraz z wywózką urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie terenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


