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D-01.01.01 – kod CPV 45220000-5 
 

ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem trasy  i jej punktów wysokościowych w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz 
chodnika w miejscowości Witkowo w ramach realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – 
Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania 
z drogą gminną do ścieżki rowerowej.”  

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 wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie kanalizacji deszczowej, zjazdów do 
posesji, chodników oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zgodnie z dołączonym 
przedmiarem robót.  

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem osi i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów charakterystycznych o podanych                     

w dokumentacji technicznej, 
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 i punktów wysokościowych kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji, 
chodników oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji, chodników oraz pozostałych 
elementów zagospodarowania terenu ich punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

WYKONANIE ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                      
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i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych  określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 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. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty 
pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora 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 osi trasy i punktów 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 kanalizacji 
deszczowej, zjazdów do posesji, chodników. 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.  

Odtworzenie osi trasy 

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 w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania, lecz nie rzadziej niż co 10 metrów. 
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 oraz geometrii trasy. Odległość                    
ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

Kontrola jako ści prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji, 
chodników oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu 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 km ( kilometr ) odtworzonej drogi wraz z uzbrojeniem technicznym w terenie. 

Sposób odbioru robót 

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



 5

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi i krawędzi 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. 
− sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Instrukcja techniczna G1 ÷ G7 
− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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D-01.02.04 – kod CPV 45111000-8 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW   

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego w związku z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej oraz chodnika w miejscowości Witkowo w ramach realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 
1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku 
od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej”. 

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 jezdni wykonanej z mas mineralno – bitumicznych o grubości średnio do 8,0 cm wzdłuż 
linii rozbiórki – w ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót,  
- rozebranie nawierzchni jezdni wykonanej z mas mineralno – bitumicznych o grubości średnio do 8,0 cm– w 
ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót,  
- rozebranie nawierzchni zjazdów do posesji  z brukowej kostki betonowej o grubości 8,0 cm – w ilości zgodnie 
z dostarczonym przedmiarem robót,  
- rozebranie krawężników betonowych wystających 15 * 30 * 100 cm na ławie betonowej – w ilości zgodnie z 
dostarczonym przedmiarem robót,  
- rozebranie oporników kamiennych wtopionych 12 * 30 * 100 cm. wraz z podsypką – w ilości zgodnie z 
dostarczonym przedmiarem robót,  
- rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości średnio do 20,0 cm– 
w ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót,  

MATERIAŁY 

Nie występują. 

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, 
− frezarki do nawierzchni 
 
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 
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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 na odcinkach sąsiadujących bezpośrednio z wpustami ulicznymi jak i też projektowanymi 
krawężnikami. Rozbiórkę należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić istniejącej infrastruktury oraz 
nawierzchni utwardzonych nie przewidzianych do rozbiórki. Powstały w wyniku rozbiórki gruz oraz resztki 
podsypki, zaprawy, kamienia Wykonawca załaduje  i wywiezie do miejsca, które sam sobie zapewni.  
Zamawiający może zastrzec sobie pozostawienie  elementów pochodzących z rozbiórki w miejscu budowy, w 
takim przypadku Wykonawca jest obowiązany złożyć w stosy wskazane elementy w obrębie terenu budowy.  W 
projekcie przewiduje się ponowne wbudowanie oporników kamiennych oraz krawężników betonowych. Doły po 
usuniętych elementach znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane 
wykopy, 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, podsypki, zaprawy, kamieni i bloków oraz sprawdzeniu ewentualnych uszkodzeń 
pozostawionej części jezdni przyległych oraz nawierzchni utwardzonych przyległych do placu budowy. 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 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
− dla nawierzchni  wraz z podsypką - m2  
     (metr kwadratowy powierzchni konstrukcji nawierzchni ), 
− dla krawężnika  wraz z ławą betonową i obrzeża z podsypką - m  
     (metr bieżący długości krawężnika wraz z podsypką i ławą betonową ), 
− dla opornika kamiennego wraz z podsypką - m  
     (metr bieżący długości opornika wraz z podsypką ), 

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, 
− załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni  
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
− ewentualne posortowanie i ułożenie w stosy w miejscu budowy elementów zastrzeżonych przez Inwestora do 

pozostawienia   
 

b) dla rozbiórki krawężnika wraz z ławą: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
− wyznaczenie elementu przeznaczonego do rozbiórki, 
− demontaż krawężnika,  
− odkopanie i rozebranie ławy  
− zerwanie podsypki, 
− załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni  
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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c) dla rozbiórki opornika kamiennego wraz z podsypką: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
− wyznaczenie elementu przeznaczonego do rozbiórki, 
− demontaż opornika,  
− odkopanie  
− zerwanie podsypki, 
− załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni  
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Norma BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 02.00.01– kod CPV 45112500-0 
 

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Witkowo w ramach 
realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa 
chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej”. 

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 ziemnych w czasie przebudowy 
drogi i obejmują w  ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) budowę nasypów drogowych, 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

Określenia podstawowe 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

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

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

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

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

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

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

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

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

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

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

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

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

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

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
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ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

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

10

60

d
d

U =  

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

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

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998. 

MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. Podział gruntów pod względem przydatności 
do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01. 

 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzory 
inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów  powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład do 
miejsca które wykonawca sam sobie zapewni lub też zutylizowane przez wykonawcę w sposób zgody z 
obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz 

gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    

czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-

czysty 
− glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

− ił warwowy 
2 Zawartość     
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cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

%  
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

SPRZĘT 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

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

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

 TRANSPORT 

Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości założone przy kalkulowaniu 
oferty nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.  
  
WYKONANIE ROBÓT 

 Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić 
się od projektowanego 1 : 1,5 o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne 
nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 

Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniechania lub też zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
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ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z 
dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru korpusu ziemnego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 100 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku,  

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100 m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

 

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 zaprojektowano jako 1 : 1,5 i 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 lub dna rowu 
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Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 
cm. 

Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z normą powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej 
kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić 
wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego  Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, 
które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  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 

Jednostka obmiarowa 

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

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne 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 m3 robót ziemnych podano w SST D-02.03.01. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

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

Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 



 14 

D - 02.03.01 – kod CPV 45233120-6 
  

WYKONANIE NASYPÓW 
WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów, 
obsypki oraz zasypki w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Witkowo 
w ramach realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic 
powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki 
rowerowej”. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową nasypów 
obsypki oraz zasypki  w czasie  przebudowy drogi w ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót.  

MATERIAŁY (GRUNTY) 

Grunty i materiały do nasypów, zasypki oraz obsypki 

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

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów poniżej 
strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio 
i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie 
skalistym będą 
wypełnione gruntem lub 
materiałem 
drobnoziarnistym 

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

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

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

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

w miejscach suchych lub 
przejściowo 
zawilgoconych 

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

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

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

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

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

o ograniczonej podatności 
na rozpad - łączne straty 
masy do 5% 
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9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane 
od wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

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

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

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

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności 
wnoś≥10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

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

  

SPRZĘT 

Dobór sprzętu zagęszczającego 

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

Tablica. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego  

  

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

niespoiste: piaski, żwiry, 
pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 
n ***  

Zagęszczarki 
wibracyjne* 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 

Ubijaki szybko 
uderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 

 
*) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
  
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 urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w ofercie nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.  
 

WYKONANIE ROBÓT 
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Ukop i dokop 

Miejsce ukopu lub dokopu 

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

Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do 
zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 
nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego 
spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli 
ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po 
zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem.  Na 
dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację. 

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 
określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3, nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 
terenu. 

Nasyp o wysokości 
[ m ] 

Minimalna wartość Is dla: 

Kategoria ruchu KR-1 ÷ KR2 

górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

do 1,2 0,97 

 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205: 1998 rysunek 3.  

Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

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

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

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

Zasady wykonania nasypów 

Ogólne zasady wykonywania 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. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu. 

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

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

f)       Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie 
górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku 
jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie 
korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

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

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

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

Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

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

Zagęszczenie gruntu 

Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

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

Wilgotność gruntu 
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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 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w treści 
poniżej. 

Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę 
zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, 
określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane 
w tablicy . 

Tablica - Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa  

nasypu 

Minimalna wartość Is dla kategoria 
ruchu  

KR1 ÷ KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych od 0,2 m do 1,2 m  

  0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniżej 1,2 m  

 0,95 

 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a)       dla żwirów, pospółek i piasków 
b)       2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
c)       2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
d)       dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 

iłów – 2,0, 
e)       dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f)         dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g)       dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

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. 

Próbne zagęszczenie 

Z uwagi na zakres robót projektant nie przewiduje wykonywania odcinka próbnego zagęszczenia.  

Odkłady 

Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 
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Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk 
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów.  Miejsce i lokalizację  odkładu zapewnia sobie Wykonawca, chyba 
że powierzy wyspecjalizowanej firmie utylizację odkładu. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezależnie od tego , 
Wykonawca musi uzyskać pisemna zgodę właściciela terenu. Jeżeli odkład zostanie wykonany w nie 
uzgodnionym miejscu  lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt , 
według wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z 
ewentualnych szkód wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
  
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 
niż jeden raz . W badaniu należy określić następujące właściwości: 
− skład granulometryczny,  
− zawartość części organicznych,  
− wilgotność naturalną,  
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
− granicę płynności,  
− kapilarność bierną,  
− wskaźnik piaskowy, 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w ST. Do bieżącej kontroli 
zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-
02205:1998. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
− jeden raz w trzech punktach warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz w trzech punktach warstwy w przypadku określenia pierwotnego  i wtórnego modułu 

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

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

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: 
−      prace pomiarowe 
− 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.  

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

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

Inne dokumenty 

14. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
15. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
17. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-04.01.01 - kod CPV 45233320-8 
 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAG ĘSZCZANIEM  
PODŁOŻA 

WSTĘP 

Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy wykonywaniu 
konstrukcji nawierzchni zjazdów do posesji oraz chodników w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej 
oraz chodnika w miejscowości Witkowo w ramach realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z 
Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od 
skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej”. 

Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji zjazdów do posesji, chodników oraz pozostałych elementów 
zagospodarowania terenu w zakresie zgodnie z  dołączonym przedmiarem robót.  

MATERIAŁY 

Nie występują. 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru inwestorskiego 

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

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

WYKONANIE ROBÓT 

Warunki przyst ąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
nadzoru inwestorskiego przy korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio                       
z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni. 

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi 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 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone                    
są roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn z uwagi na ich gabaryty. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien zostać przetransportowany   
do miejsca, które Wykonawca sam sobie zapewni. 
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Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.                         
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie                     
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były                   
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony                 
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych                    
w tablicy. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN–S-
02205 . 

Tablica Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is  
 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny       
i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN –S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

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

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta                            
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica. 

Tablica Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 20 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 20 m – nie dotyczy poszerzeń 

4 Spadki poprzeczne *) co 20 m – nie dotyczy poszerzeń  

5 Rzędne wysokościowe co 20 m  

6 
Ukształtowanie osi w co 20 m – nie dotyczy poszerzeń 
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planie *)  

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

Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

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

Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 .Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności nie mogą przekraczać                 
20 mm. 

Spadki poprzeczne 

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

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

Ukształtowanie osi w planie 

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

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

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

OBMIAR ROBÓT 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania                            
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu, 
− przetransportowanie nadmiaru gruntu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni,  
− profilowanie dna koryta, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
2. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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Inne dokumenty 

5. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
6. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
8. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-04.02.01 - kod CPV 45233320-8 
 

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA   

 WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem warstwy odsączającej z kruszywa o współczynniku filtracji k ≥ 8 m/dobę o grubości                       
po zagęszczeniu 15 cm pod wykonywane konstrukcji  zjazdów do posesji, chodnika oraz ławy krawężnikowej i 
obrzeża w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Witkowo w ramach 
realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa 
chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej”. 

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 
warstwy odsączającej o grubości 15 cm stanowiącej część podbudowy pod konstrukcję zjazdów do posesji, 
chodników oraz ławy krawężnika i obrzeża – w ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót.  

MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski. 

Wymagania dla materiału  

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsączającej warunek szczelności musi być spełniony, 
gdyż  warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5 

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

 Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113  
dla gatunku 1 i 2.  

Składowanie materiałów 

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

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej  powinien wykazać się możliwością korzystania                      
z następującego sprzętu: 
− mini koparki lub koparki podsiębiernej, 
− sprzętu ręcznego typu, szpadle, łomy , kilofy, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

TRANSPORT 

 Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Ponadto 
materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu, wybór środka transportu zależy od wykonawcy robót 
pod warunkiem iż będzie przestrzegał w trakcie transportu przepisów ruchu drogowego, sanitarnych,                             
o utrzymaniu czystości i porządku oraz ochronie przyrody. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem                   
i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie 
ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi , 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. 

 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Dokumentacja projektowa przewiduje 
wykonanie warstwy odsączającej o grubości 15 cm w związku z tym wbudowanie kruszywa należy wykonać 
jednowarstwowo. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 
warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie powierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego  od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane                        
w dobrym stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

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.  
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Badania w czasie robót 

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

Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy co 20 m 

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Rzędne wysokościowe 
co 20 m 

4 Ukształtowanie osi w planie *)  co 20 m 

5 Grubość warstwy co 20 m 

 Szerokość warstwy 

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

Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 . 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać      
+1 cm i -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna wynosić 15 cm z tolerancją +1 cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych 
pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co 
najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

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

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania                   
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
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− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
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D-04.04.02 - kod CPV 45233320-8 
 

PODBUDOWA   Z    KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA 
MECHANICZNIE 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego tj. mieszanki o uziarnieniu ciągłym frakcji 0 ÷ 
31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm pod jezdnie o nawierzchni 
bitumicznej w ramach realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do 
granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do 
ścieżki rowerowej”. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.Podbudowę z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę 
zasadniczą  wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych pod jezdnię oraz 
umocnione pobocza w zakresie zgodnie z  dołączonym przedmiarem robót. 

Określenia podstawowe 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

MATERIAŁY 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  
i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny.  
 
Wymagania wobec kruszywa 
Odnośnie materiałów oraz wymagań w stosunku do materiałów użytych do wykonania podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie należy stosować wymagania wskazane w WT-4: 2010 oraz normach PN-EN 
13285, PN-EN 13242 i normach związanych z zastrzeżeniem, iż nie dopuszcza się użycia kruszyw z recyklingu 
oraz kruszyw z pewnych odpadów przemysłowych. Materiały użyte do wykonania   podbudowy winny posiadać 
deklaracje właściwości użytkowych i spełniać wymagania dla kruszyw do mieszanek niezwiązanych określone 
w tablicy nr 1 poniżej. 
Tablica nr 1. Wymagania dla kruszyw do mieszanek niezwiązanych  
Rozdział w 
PN-EN 
13242:2004 

Właściwości Wymagania wobec 
kruszywa, podbudowa 
zasadnicza KR1÷KR2 

Odniesienie do 
tablicy w PN-
EN 13242 : 
2004 

4.1 ÷ 4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 
11,2; 16; 22,4; 31,5 ( 
zestaw podstawowy 
plus zestaw 1 ) 

Tabl. 1 

4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20 
GF80 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2. Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3. Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-

GTF10 
GTA20 

Tabl. 4 
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EN 933-1 
4.4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 

a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości 
b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu 

 
FI50 
SI55 

 
Tabl. 5 
Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-5 

C90/3 Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym 
b)  w kruszywie drobnym 

 
f Deklarowana 

f Deklarowana 

Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Właściwość niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg. 
wymagań  

5.2 Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 
kategoria nie niższa niż 

LA40 Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-
EN 1097-1 

MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 7, 8 albo 
9 

Deklarowana - 

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001rozdział 7, 8 
albo 9 ( w zależności od frakcji ) 

WcmNR 
WA242 

- 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 
1744-1 

ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13 
6.4.3. Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 

1744-3 
Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4. Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak 
drewno, szkło i plastik, mogących 
pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 Zgorzelina słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, 
wg PN-EN 1097-2 

SBLA - 

7.3.3. Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-
EN 1367-1 

- skały magmowe i 
przeobrażone : F4 
- skały osadowe: F10 

Tabl. 18 

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany - 
Załącznik C, 
podrozdział 
C.3.4. 

Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych 
określonych z dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy zasadniczej 
Do podbudowy zasadniczej użyć należy mieszanki niezwiązanej frakcji 0 ÷ 31,5 mm spełniającej wymagania 
określone w tablicy nr 2 poniżej. 

Tablica nr 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
Rozdział w 
PN-EN 
13285 

Właściwości Wymagania wobec 
mieszanki, podbudowa 
zasadnicza KR1÷KR2 

Odniesienie do 
tablicy w PN-
EN 13285 

4.3.1. Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 
4.3.2. Maksymalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
UF9 Tabl. 2 

4.3.2. Minimalna zawartość pyłów: 
kategoria LF 

LFN Tabl. 3 

4.3.3. Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6 
4.4.1. Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg 

rysunku  
Tabl. 5 i 6 

4.4.2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – porównanie z deklarowaną 

wg tab. 4 Tab. 7 
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przez producenta wartością (S) 
4.4.2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na 

sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 
wg tab. 5 Tab. 8 

4.5 Wrażliwość na mróz, wskaźnik piaskowy  SE, co 
najmniej 

45 - 

 Odporność na rozdrabnianie ( dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 kategoria 
nie wyższa niż 

LA35 - 

 Odporność na ścieranie ( dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 kategoria 
MDE 

deklarowana - 

 Mrozoodporność ( dotyczy frakcji kruszyw 8/16 
odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1367-1 

F4 - 

 Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co 
najmniej 

≥ 80 - 

 Zawartość wody w mieszance zagęszczonej , % ( 
m/m ) wilgotności optymalnej wg metody Proctora 

80 ÷ 100 - 

4.5. Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych 
określonych z dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. 

Zawartość pyłów 

Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszance kruszywa powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy nr 2. Zawartość pyłów należy oznaczyć wg PN-EN 933-1. W przypadku słabych kruszyw zawartość 
pyłów w mieszance należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość 
pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora, powinna również spełniać 
wymagania podane w tablicy nr 2. 

Zawartość nadziarna. 

Zawartość nadziarna w mieszance powinna spełniać wymagania podane w tablicy nr 2. Zawartość nadziarna 
należy oznaczyć wg PN-EN 933-1. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance 
kruszyw, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Uziarnienie 

Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki kruszywa, przeznaczonego do podbudowy zasadniczej musi 
spełniać wymagania przedstawione na rysunku nr 1 podanym poniżej. 

Rysunek nr 1 
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W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również deklarować, po 5 krotnym 
zagęszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki , pod względem uziarnienia , jest 
spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych 
granicznych podanych na rysunku. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tych 
rysunkach. Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się aby 90 % uziarnienia mieszankę zbadanych w 
ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach nr 3 i nr 4 podanych 
poniżej aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia. 

Tablica nr 3. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością ( S ). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczonej mieszanki. Jeśli mieszanka 
zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia  
mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowana przez producenta wartością ( S ) 

Tolerancje przesiewu przez sito ( mm ) , % ( m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 

Krzywa uziarnienia ( S ) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 
odpowiednich krzywych uziarnienia ( rysunek nr 1 ) ograniczonych przerywanymi liniami ( SDV ) z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy nr 3, ale spełniać także wymagania ciągłości 
uziarnienia zawarte w tablicy nr 4.  

Tablica nr 4. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas 
badań kontrolnych produkowanych mieszanek. 

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach [ różnice przesiewów w % ( m/m ) przez sito ( mm ) ] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność. 

Mieszanki kruszywa stosowane do podbudowy powinny spełniać wymagania wg tablicy nr 2.  Wymagania 
wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy odnośnie wrażliwości na mróz ( wskaźnik SE ), dotyczą 
badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN-EN 13286-2.   

Zawartość wody. 

Zawartość wody w mieszance kruszywa powinna odpowiadać wymaganej wartości wody w trakcie wbudowania 
i zagęszczania określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy nr 2. 

Wartość CBR 

Badanie CBR mieszanki do podbudowy należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora do 
wskaźnika IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć według PN-EN 13286-47. 
Wymagane wg tablicy nr 2. 

Woda 
Należy stosować wodę według PN-EN 1008. 

SPRZĘT 

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

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b)  zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

TRANSPORT 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki  
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. Wymaganie to jest 
zbędne, jeżeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki  
o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 

b) Równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. Za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego do   
rozkładania mieszanki  na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki, 

c) Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach  trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie podłoża 

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

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D15/d85<=5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach, 

d85  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

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. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

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

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej 20 cm. dla konstrukcji pod jezdnię o nawierzchni 
bitumicznej oraz o grubości projektowanej 25 cm. dla konstrukcji pod jezdnię o nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy.  
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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.  

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 materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej ST. 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy nr 5. 
Tablica 5. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 
10 000 m2 

 

4 Badanie właściwości kruszywa  
dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 

Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi wyżej. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

Wilgotność mieszanki  
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5, do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej dziennej 
działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg Instrukcji badań podłoż gruntowego budowli drogowych i mostowych „ 
GDDP 1998r  i nie rzadziej niż wg tabeli  lub według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. 

E2/E1<=  2,2 
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Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w SST. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano   w tablicy 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  co 20 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 20 m – nie dotyczy poszerzeń 

4 Spadki poprzeczne co 20 m – nie dotyczy poszerzeń  

5 Rzędne wysokościowe co 20 m  

6 Ukształtowanie osi w planie co 20 m – nie dotyczy poszerzeń 

7 Grubość podbudowy  co 20 m 

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, zgodnie z BN-68/8931-04  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

Spadki poprzeczne podbudowy  

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

Rzędne wysokościowe podbudowy  

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

Ukształtowanie osi podbudowy  

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

 Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż  ± 10%, 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych  w niniejszej 
specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
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spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

 Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją 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, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

Wszystkie wskazane powyżej badania są zalecane, jednak ich wybór pozostaje w gestii Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o 

grubości warstwy 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 m
2
 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 933-1 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-4 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu 

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

5. PN-EN 1097-6 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

6. PN-EN 1367-1 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
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7. PN-EN 1744-1 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

9. PN-EN 1097-2 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie 

10. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

11. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania 

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

13. PN-EN 1008 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

15. BN-EN 933-8 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

16. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

18. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

20. PN-EN 13242+A1 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  

 
Inne dokumenty 
 
20. WT-4: 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 
21. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997. 
22. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik”  

 GDDKiA, Warszawa 1998r. 
23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,  

 jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. 
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D-04.06.01 - kod CPV 45233330-1 
 

PODBUDOWA  Z BETONU 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej o grubości 20,0 cm z betonu B – 10 ( C 8/10 ) pod nawierzchnię 
zjazdów do posesji w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Witkowo w 
ramach realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. 
Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki 
rowerowej”. 

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 zastosowaniem 
betonu cementowego B-10 ( C 8/10 ). Podbudowę z betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą pod nawierzchnię.  

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - dla wszystkich materiałów użytych do wykonania  betonu B – 10 ( C 
8/10 ). 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 
deklaracje właściwości użytkowych lub dokument równoważny. 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.    

Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu 

Do pielęgnacji podbudowy  betonowej należy stosowane: 
− piasek z polewaniem wodą 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania podbudów  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się możliwością korzystania                         
z następującego sprzętu: 

− alternatywnie przewoźnych zbiorników na wodę, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych,  

− betonowozów. 

TRANSPORT 

 Transport materiałów 

Transport betonu winien odbywać się betonowozami. Woda może być dostarczana wodociągiem lub 
przewoźnymi zbiornikami wody. 

WYKONANIE ROBÓT 

 Warunki przyst ąpienia do robót 

Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC oraz 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki 
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betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie 
najbliższych 7 dni. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi                         
w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Podbudowę z  betonu należy 
układać na wilgotnym podłożu. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie                       
z wymaganiami ST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”. Jeżeli warstwa betonu ma być układana                        
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby 
wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic 
powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny 
być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn 
użytych do wykonania warstwy podbudowy. 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

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. 

 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy układaniu mieszanki betonowej konieczne jest stosowanie prowadnic. Podbudowę  z betonu B-10 ( C 8/10) 
o grubości 20,0 cm po zagęszczeniu wykonuje się jako jednowarstwową. Natychmiast po rozłożeniu i 
wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie podbudów powinno rozpocząć się od 
niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie 
wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora, cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania. Zagęszczenie 
powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki betonowej 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to 
spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny 
podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin 
pozornych na głębokość około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 
do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub 
prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. W 
przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia 
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest 
konieczne. 

Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być 
przeprowadzona według następującego sposobu: 
- przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Inne sposoby 
pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie   
w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, gotową podbudowę                 
do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, 
na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
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wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest 
zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość 
uszkodzenia podbudowy. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy użyty do podbudowy beton posiada 
stosowną deklarację właściwości użytkowych lub dokument równoważny.  

Badania w czasie robót 

Zagęszczenie podbudowy z  betonu 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00, 
przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 (metoda II). Częstotliwość pomiarów 
zagęszczenia w 1 miejscu ( zjazd ). 

Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się od 
grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm.  

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z betonu 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica . 

Tablica . Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z  betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 1 raz na zjazd 

2 Równość podłużna 
1 raz na zjazd 

3 Równość poprzeczna 1 raz na zjazd 

4 Spadki poprzeczne 1 raz na zjazd 

5 Ukształtowanie osi w planie 1 raz na zjazd 

6 Grubość podbudowy 
1 raz na zjazd 

 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 zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać 9 mm.  

 Spadki poprzeczne podbudowy 

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

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 nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm, 
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OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B-10 ( C  8/ 10 ) o grubości 
warstwy  po zagęszczeniu 20,0 cm. 

ODBIÓR ROBÓT 

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

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D-04.03.01 – kod CPV 45233320-8 
 

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  KONSTRUKCYJNYC H 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z kruszywa pod warstwę bitumiczną odtworzenia nawierzchni jezdni 
w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Witkowo w ramach realizacji 
zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika 
w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej”. 

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 oczyszczeniem i 
skropieniem podbudowy z kruszywa przed ułożeniem następnej warstwy bitumicznej konstrukcji nawierzchni 
jezdni w ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót. 

MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest: 
− kationowa emulsja asfaltowa klasy  C60B3ZM wg. PN-EN 13808:2010  

Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w PN-EN 13808 „ Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady 
klasyfikowania kationowych emulsji asfaltowych” Emulsje powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
załączniku krajowym. Rodzaj użytej emulsji powinien być dostosowany do rodzaju złączanych warstw..  

Zużycie lepiszczy do skropienia 

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

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 

 

Emulsja asfaltowa  

- do skropienia warstw podbudowy i warstwy 
wyrównawczej 

- do skropienia podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

 

od 0,3  do  0,5 

 

od 0,5 do 0,7 

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

Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy 
przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed 
dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy stosować zbiornika walcowego 
leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później 
przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
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SPRZĘT 

Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 

wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i 
służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

− sprężarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 

Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w 
urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka 
powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

TRANSPORT 

Transport lepiszczy 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny 
przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o 
pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ 
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Oczyszczenie podbudowy 

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

Skropienie warstw 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to 
skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy 
których nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej oczyszczenia. Warstwa powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu 
skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). Temperatury 
lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa    od 20 do 40 *) 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z 
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emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed ułożeniem 
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę 
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

Badania w czasie robót 

Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla 
każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
właściwości 

Badanie 
według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Czas wypływu PN-EN 12846 

 
Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza, należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego 
lepiszcza.  

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

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  1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodą 

lub użyciem sprężonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
1. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą. 

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

3. PN-EN 13808 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady kwalifikowania kationowych emulsji 
asfaltowych. 

4. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia. Metoda PiK 
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5. PN-EN 1428 
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych.  

6. PN-EN 1429 
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie. 

7. PN-EN 12846 
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

8. PN-EN 12847 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych. 

9. PN-EN 12850 Asfalty i produktu asfaltowe. Oznaczenie wartości pH emulsji asfaltowych 

10. PN-EN 13075-1  
Asfalty i produkty asfaltowe. Badanie indeksu rozpadu, metoda z 
wypełniaczem mineralnym. 

 
Inne dokumenty 
 
1. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecenia GDDP do 

stosowania pismem GDDP-5-3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03  
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 D - 05.03.17 kod CPV – 45233142-6  
 

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG 
 

WSTĘP 
Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem odtworzenia nawierzchni jezdni w związku z kanalizacji deszczowej oraz 
chodnika w miejscowości Witkowo w ramach realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – 
Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania 
z drogą gminną do ścieżki rowerowej”. 
 

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 likwidacji ubytków mieszanką betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR-3 zgodnie  z projektem wg 
PN-EN 13108-1  Nawierzchnie asfaltowe z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta  AC11S   
50/70 dla KR3 w przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2014. 

Określenia podstawowe 

Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku 
warstwach. 

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 16 
lub 22. 

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. 

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 

ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
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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.  

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania warstwy wyrównawczej oraz wiążącej nie dopuszcza się użycia materiału z recykling, użyte 
materiały winny posiadać deklaracje właściwości użytkowych. 

Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 13108. 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 wyrównania i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 

Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza    

KR3 AC11S asfalt drogowy 50/70 

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

Lp. Właściwości Metoda badania Rodzaj asfaltu 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

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

2 
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427  

3 
Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592  

4 
Zawartość składników rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 

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

% m/m PN-EN 12607-1 

6 
Pozostała penetracja po starzeniu, nie 
mniej niż 

% PN-EN 1426 

7 
Temperatura mięknienia po starzeniu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 1427  

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny,  
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 

9 
Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 1427  
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10 
Temperatura łamliwości Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 

 
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 wyrównania i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043i 
WT-1 Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014. 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 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: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej 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, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „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  kationową emulsję asfaltową klasy  C60B3ZM 
wg. PN-EN 13808:2010. 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,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny 
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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 

 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  

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. 
 

 WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca na czas trwania robót ma obowiązek oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Koszty związane z wykonaniem projektu i 
oznakowaniem robót wykonawca uwzględni w cenie oferty. 
Przygotowanie podłoża i jego krawędzi (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi) do remontu należy wykonać 
poprzez: 

a) pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą uzyskanie równego i płaskiego 
dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej, np. czworoboku (nie stosuje się obrysów 
wyokrąglonych), 
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b) usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 
c) usunięcie wody,  
d) doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno – suchego, 
e) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i 

pyłu. 
 
Przed wykonaniem remontu z betonu asfaltowego podłoże oraz jego krawędzie należy oczyścić i skropić 
emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
asfaltowej przy podłożu z nawierzchni asfaltowej o chropowatej powierzchni – od 0,2 do 0,5 kg/m2. 
 
Przy niewielkich  powierzchniach ubytków i wyboi mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy 
pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. Otwór wypełnia się układając mieszankę w 
rogach i wzdłuż krawędzi – później w środku. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka 
transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Wyrwy i wyboje o 
szerokości powyżej 1,5 m należy rozłożyć przy pomocy rozkładarek mechanicznych. Mieszanka powinna być  
ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawione miejsce było równe z powierzchnią 
nawierzchni. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem wibracyjnym. Przy uszkodzeniach głębszych niż 8 
cm należy mieszankę wbudowywać oddzielnie w 2-óch lub w 3-ech warstwach. Każda następna warstwa może 
zostać rozłożona po starannym zagęszczeniu poprzedniej. Zagęszczanie zawsze zaczynamy w narożach i wzdłuż 
krawędzi, przechodząc stopniowo w kierunku środka wypełnienia. Najpierw należy wykonać jedno lub dwa 
pierwsze przejścia walcem bez wibracji. Następnie, co najmniej 10 – 15 przejść z włączoną wibracją. 
Gdy kolejne przejścia walca nie zmienią wyglądu powierzchni wypełnienia, należy zakończyć zagęszczanie. 
Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej 
warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 

Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z poniższymi uwagami. Wśród połączeń technologicznych 
wyróżnia się: 

− złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w  różnym czasie) 

− spoiny (połączenia różnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy asfaltowej z 
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi. 

 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. 
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złącza podłużnego w 
obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych 
należy przesunąć względem siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne 
pomiędzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć 
względem siebie o minimum 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 
 
Złącza 
Technologia rozkładania „gorące przy gorącym” 
Do metody tej używane są rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego zagęszczania stołami 
rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Odległość między rozkładanymi pasami warstwy technologicznej 
nie może być większa niż długość rozkładarki. W celu zapewnienia dobrego układanych pasów druga 
rozkładarka musi nadkładać mieszankę na pierwszy pas na odpowiednią szerokość. 
 
 Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” 
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej musi mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie 
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być nieco skośna. Na krawędzi pasa 
warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złączy w ilości co najmniej 50 g na 1 
cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. Na krawędź pasa warstw wiążącej i ścieralnej nie wolno 
nanosić lepiszczy używanych do połączenia międzywarstwowego. W wypadku, gdy jeden z pasów warstwy 
technologicznej jest z asfaltu lanego, wówczas między rozkładanymi pasami należy wykonać spoinę zamiast 
złącza. 
 
Warunki przyst ąpienia do robót 
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Remont nawierzchni z betonu asfaltowego może być wykonywany, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby 
była nie niższa od 5° C, a w czasie robót nie niższa niż 10o C. Nie dopuszcza się wykonywania robót podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej 
w ST. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 -135° C, 
Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien wynosić ≥ 0,98. 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej lub posiadać dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie w/w materiałów i przedstawić je przedstawicielowi 
Zamawiającego do akceptacji razem z receptą mieszanki przeznaczonej do wbudowania.  
 
Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń będą kontrolowane: 
– przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywana 

likwidacja uszkodzonego miejsca, 
– ilość wbudowywanej mieszanki mineralno – bitumicznej na 1 m2 w zależności od grubości – codziennie, 
– równość naprawianych fragmentów. Różnice między naprawianą a sąsiadującą powierzchnią , nie powinny 

być większe od 6 mm -  dla dróg o V<60 km/h, 
– pochylenie poprzeczne (spadek) naprawionego fragmentu jezdni powinien być zgodny z jej istniejącym 

spadkiem. Poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 
mm. 

 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć 
jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ilość wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej będzie sprawdzana przez przedstawiciela Zamawiającego 
bezpośrednio w miejscu wbudowania. Każdy samochód wyjeżdżający z wytwórni, z mieszankę mineralno-
asfaltową do wykonania remontu, musi być zważony. Do rozliczenia ilości wbudowanej mieszanki mineralno-
bitumicznej, Wykonawca robót jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające ilość dowiezionej 
MMA, potwierdzone przez wagowego (w przypadku braku takiego dokumentu, Zamawiający nie uzna danego 
kursu). 
 
Jednostka obmiarowa 
 
Jednostka obmiaru robót jest 1 Mg wbudowanej masy.  
 

ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wbudowania Mg masy AC11S 50/70 dla KR-3 obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– opracowanie projektu tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia  terenu robót wraz z jego 

uzgodnieniem, 
– wywóz odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni, 
– dostarczenie sprzętu na budowę, 
– wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
– wykonanie remontu mieszanką mineralno-asfaltowej zgodnie z SST, 
– demontaż oznakowania, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
– odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
  
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 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 

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 
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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 

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 



 54 

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) 

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych,  
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,  
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 10.4. Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem utwardzenia powierzchni zjazdów do posesji, chodnika z brukowej kostki 
betonowej grubości 8 cm i 6 cm w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodnika w 
miejscowości Witkowo w ramach realizacji zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – 
Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 
gminną do ścieżki rowerowej”.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót 
związanych z ułożeniem utwardzenia powierzchni zjazdów do posesji oraz chodnika.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
utwardzenia powierzchni  z brukowej kostki betonowej    
− z kostki gr. 6,0 cm, koloru szarego dla chodnika - zakres robót zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót. 
− z kostki gr. 8,0 cm, koloru czerwonego dla zjazdów do posesji - zakres robót zgodnie z dostarczonym 

przedmiarem robót. 

MATERIAŁY 

Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są brukowa kostka betonowa grubości 8,0 cm koloru szarego i czerwonego o 
dowolnym kształcie. Warunkiem dopuszczenia do zastosowania betonowej kostki brukowej jest dostarczenie 
Zamawiającemu deklaracji  producent iż dostarczona kostka betonowa odpowiada wszelkim wymaganiom 
normy PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”. Niezależnie od dostarczonej 
deklaracji struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Kształt, wymiary i kolor 
kostki brukowej według indywidualnych zaleceń Inwestora. Kolory kostek betonowych szary i czerwony. 
Warunkiem dopuszczenia do zastosowania kostki jest dostarczenie Zamawiającemu deklaracji  właściwości 
użytkowych,  iż dostarczony materiał odpowiada wszelkim wymaganiom normy PN-EN 1340 do stosowania w 
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu. 
 
Tablica 1  Wymagania wobec brukowej kostki betonowej ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach 

kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych od-

chyłek od wymiarów nomi-
nalnych, z dokładnością do 
milimetra 
< 100 mm 
≥100 mm 

C Długość              grubość                   szerokość 
 
 
 
±2                           ± 2                              ±3 
±3                           ± 3                              ±4 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej 
kostki powinna być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania ( jeśli maksymalne 
wymiary kostki > 300 mm ), 
przy długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna ( w mm ) 
 
 
wypukłość                          wklęsłość 
1,5                                       1,0 
2,0                                       1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
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rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających klasy 3 

czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T≥3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥2,9 MPa i nie powinien wykazać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Kostki mają zadawalająca trwałość ( wytrzymałość ) jeśli 
spełnione są wymagania pkt. 2.2. oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporności ustalona na 

) 
 Klasa 

odpor- 
ności 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 

G normy – 
badanie 

podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 

    
3 
 

 
≤ 23 mm 

 

 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana i/lub 

polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości odporności na 

poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych 
warunkach użytkowania kostki jest zada-walająca przez cały 
okres użytkowania, pod warunkiem właściwego 
utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało 
odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu 
polerowaniu. 

2.6 Nasiąkliwość   < 5% wg. załącznika E 
3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach  

dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Małe powierzchnie nawierzchni można wykonywać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki należy stosować wibratory płytowe. 

TRANSPORT 

Transport betonowych kostek brukowych 

Kostki betonowe należy przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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WYKONANIE ROBÓT 

Podsypka 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-
1:2002. Woda powinna odpowiadać wymaganiom  PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Najlepszą 
wodą do betonów i zapraw jest woda wodociągowa, gdyż jej skład jest ściśle określony i często sprawdzany z 
uwagi na spożywanie tej wody przez ludzi. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom normy oraz cement portlandzki w proporcji 1 : 4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
wynosić  5 cm. Podsypka powinna być zwilżona, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce cementowo – piaskowej 1 : 4 gr. 5,0 cm w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 
należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do użytkowania. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych  złożył 
deklaracje iż odpowiada wszelkim wymaganiom normy PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i 
metody badań”. Niezależnie od przedłożenia deklaracji, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w 
zakresie wymagań i wyniki badań przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową                          
i odpowiednimi ST. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega                         
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne i poprzeczne 

Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 

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

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać                     
± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni 

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

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki tj. 5,0 cm nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

Częstotliwość pomiarów 

Pomiary wyżej wymienionych cech geometrycznych przeprowadzić należy nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z podziałem na nawierzchnię 
wykonaną z betonowej kostki brukowej o grubości 6,0 cm. koloru szarego oraz  z betonowej kostki brukowej o 
grubości 8,0 cm koloru czerwonego. 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podsypki, 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki,  
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D - 08.01.01 - kod CPV 45233220-7 
 

KRAW ĘŻNIKI  BETONOWE  

 WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników betonowych ściętych 15 * 30 * 100 cm (wystających), krawężników 
betonowych wjazdowych 15 * 22 * 100 cm oraz obrzeży betonowych 8 * 30 cm w związku z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Witkowo w ramach realizacji zadania „Przebudowa i 
budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości 
Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej”.  

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 ustawieniem 
krawężników: 
- ustawienie krawężników betonowych ściętych 15 * 30 * 100 cm ( wystających ) na ławie betonowej z oporem  
  o wymiarach 25 * 35 cm z betonu B – 15 (C 12/15),  
- ustawienie krawężników betonowych wjazdowych 15 * 22 * 100 cm ( wtopionych ) na ławie betonowej                     
  z oporem o wymiarach 25 * 35 cm z betonu B – 15 (C 12/15)  
- ustawienie oporników kamiennych ( istniejących ) na ławie betonowej z oporem  o wymiarach 25 * 35 cm z 
betonu B – 15 (C 12/15). 
- ustawienie obrzeży betonowych  8 * 30 cm  na podsypce cementowo – piaskowej 1 : 4   o wymiarach 5 * 16 
cm. 
 
Zakres realizacji ustalono w dokumentacji projektowej. 

MATERIAŁY 

Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe ścięte, krawężniki betonowe wjazdowe, krawężniki betonowe skośne ( prawe i lewe ),  

oporniki betonowe prostokątne, obrzeża betonowe 
− piasek na podsypkę, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężnik tj. beton B-15 ( C 12/15 ). 

Kraw ężniki i obrzeża betonowe  

W projekcie przewidziano użycie krawężników betonowych ulicznych, prostokątnych ściętych o wymiarach 15 
* 30 * 100 cm., 15 * 22 * 100 cm oraz 15 * 30/22 * 100 cm, oporniki betonowe prostokątne 12 * 25 * 100 cm, 
obrzeża betonowe 8 * 30 cm.  Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym, opornikom 
betonowym oraz obrzeżą określa PN-EN 1340. Warunkiem dopuszczenia do zastosowania krawężników, 
oporników, obrzeży  jest dostarczenie Zamawiającemu deklaracji  właściwości użytkowych,  iż dostarczony 
krawężnik, obrzeże odpowiada wszelkim wymaganiom normy PN-EN 1340 do stosowania w warunkach 
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu. 
Tablica 1  Wymagania wobec krawężnika betonowego, oporników, obrzeży ustalone w PN-EN 1340 do 

stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych od-

chyłek od wymiarów nomi-
nalnych, z dokładnością do 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
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milimetra - dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 
1.2 Dopuszczalne odchyłki od 

płaskości i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości 
ustalona na 2) 

F Klasa 
wytrz. 

2 
 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 

5,0 
 

Każdy pojedynczy 
wynik, MPa 

> 4,0 
 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporności ustalona 

na ) 
 Klasa 

odpor- 
ności 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 

G normy – 
badanie 

podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 

    
3 
 

 
≤ 23 mm 

 

 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I d) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana 

i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
e) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości odporności 

na poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować 
minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy 
(wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

f) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
malnych warunkach użytkowania krawężnika jest zada-
walająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu 
polerowaniu. 

2.6 Nasiąkliwość  < 5,0 % wg załącznika E 
3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J d) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

e) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 

f) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
3.2 Tekstura J d) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien określić rodzaj tekstury, 
e) tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

f) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J d) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
e) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

f) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
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nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

Składowanie 

Krawężniki betonowe,  obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe, obrzeża należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-
1:2002. Woda powinna odpowiadać wymaganiom  PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Najlepszą 
wodą do betonów i zapraw jest woda wodociągowa, gdyż jej skład jest ściśle określony i często sprawdzany z 
uwagi na spożywanie tej wody przez ludzi. 

Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki, oporniki należy stosować beton klasy B - 15( C 12/15 ), wg PN-EN 206-1. 
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania betonu na miejscu, beton B – 15 ( C 12/15 ) 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.    

Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom                      
norm lub aprobaty technicznej. 

SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 TRANSPORT 

Transport kraw ężników 

Krawężniki betonowe, oporniki, obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe, oporniki, obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki, obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem               
i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub 
beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
bębnów i beczek. 

WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik 
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 
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Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 

Ustawienie krawężników betonowych 

Zasady ustawiania krawężników, oporników, obrzeży.  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika/opornika od strony nawierzchni powinna być po ustawieniu 
krawężnika/opornika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym.  

Ustawienie krawężników/oporników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników/oporników  na ławie betonowej z oporem o wymiarach 25 * 35 cm wykonuje się  na 
podsypce cementowo-piaskowej w proporcji    1 : 4  o grubości warstwy  5 cm po zagęszczeniu. 

Ustawienie obrzeży betonowych 

Ustawianie obrzeży  betonowych wykonuje się  na podsypce cementowo-piaskowej w proporcji    1 : 4  o 
grubości warstwy  5 cm po zagęszczeniu. 

Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników, oporników, obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Tak wykonane spoiny 
mogą pozostać niewypełnione. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki, oporniki, obrzeża 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m 
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

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 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w ST, 
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 
ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 

Badania pozostałych materiałów 

Dopuszcza się do wykonania ław wyłącznie beton towarowy B – 15 ( C 12/15 ) pochodzący z wytwórni. Nie jest 
dopuszczalne wykonywanie betonu na miejscy budowy. Na użyty do wbudowania beton Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót okaże stosowny atest lub też świadectwo dopuszczenia albo też deklarację zgodności. 

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ± 2 cm. 

Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 
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 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               
1 cm. 

d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde                   

100 m wykonanej ławy. 

Sprawdzenie ustawienia krawężników, oporników, obrzeży 

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

ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny od niwelety projektowanej, które wynosi     ± 1 cm na 

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

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obramowania nawierzchni z podziałem na krawężniki 
betonowe, oporniki betonowe, obrzeża. 

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. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy betonowej z oporem, 
− wykonanie podsypki cementowo - piaskowej. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika/opornika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy betonowej z oporem, 
− wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
− ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania 1 m obrzeża obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie rowka, 
− wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
− ustawienie obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej, 
− zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 1340:2004  i 

PN-EN 1340:2004/AC 
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

4. PN-EN 1008:2004   „Woda zarobowa do betonu”. 
5. BN-6731-08; 1988 Cement. Transport i przechowywanie 
6. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
7. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
8. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
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D - 03.02.01 - kod CPV – 45232130-2 
 

KANALIZACJA  DESZCZOWA 
 
WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z nawierzchni jezdni, zjazdów do posesji, 
chodników w związku ramach realizacją zadania „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – 
Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 
gminną do ścieżki rowerowej”.  
  
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  sieci 
kanalizacji deszczowej, przykanalików, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, separatora, osadnika w 
ilości zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót.  
 
MATERIAŁY 
Rury kanałowe 
W projekcie przewidziano wykonanie przewodów  deszczowej z rur tworzywowych o średnicy 200 mm, 315 
mm, 400 mm kielichowe łączone na wcisk na uszczelkę gumową.  Do wykonania kolektora oraz przykanalików 
do kanalizacji deszczowej użyte będą rury proste oraz kształtki w postaci kolanek i trójników. Kształtki oraz rury 
proste powinny posiadać grubość ścianek oraz wytrzymałość materiału pozwalającą na ich stosowanie pod 
ciągami komunikacyjnymi o nacisku 80 KN na oś. 
 
Studzienki ściekowe 
 
Wpusty uliczne żeliwne zaprojektowano jako przejazdowe typu ciężkiego o wymiarach  minimum 400 * 600 
mm dla obciążenia 40 T i powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04 . 
 
Kręgi betonowe prefabrykowane - na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o 
średnicy wewnętrznej minimum 450 mm, wysokości zgodnej z rozwiązaniami systemowymi z betonu klasy B 
25 . Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego 
klasy B 25, z dnem osadnikowym wysokości minimum 0,5 m. Komora robocza z dnem winna być  wykonana 
jako monolitowa, żelbetowa wraz z domieszkami uszczelniającymi 
 
Kręgi betonowe prefabrykowane - na studnie rewizyjne stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 
wewnętrznej minimum 1200 mm, wysokości zgodnej z rozwiązaniami systemowymi z betonu klasy B 25 . 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego 
klasy B 25, z dnem osadnikowym wysokości minimum 0,5 m. Komora robocza z dnem winna być  wykonana 
jako monolitowa, żelbetowa wraz z domieszkami uszczelniającymi 
 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 
20 zbrojonego stalą StOS.  
 
Beton 
Beton hydrotechniczny B-25 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 
 
Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
Składowanie materiałów 
Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jednowarstwowo. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 
składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
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podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych rur. 
 
Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o 
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 
Wpusty żeliwne i włazy 
Włazy, skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 
 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek przedsiębiernych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 
 
TRANSPORT 
 
Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa 
nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę 
rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania 
się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
  
Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
Transport włazów, wpustów żeliwnych 
Włazy, skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 
Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
 Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
 
Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.  
 
Przygotowanie podłoża 
Studzienkę ściekową kanalizacji deszczowej należy posadawiać na warstwie chudego betonu ( B – 10 )  o 
grubości warstwy 10,0 cm i wymiarach w planie 1,0 * 1,0 m. Przewód kolektora oraz przyłącza do kanalizacji 
deszczowej należy posadawiać na warstwie 10,0 cm zagęszczonej podsypki piaskowej.  
 
Roboty montażowe 
Dokumentacja projektowa przewiduje iż spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki 
podane poniżej:. 
− trasa kanału powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
− minimalny przekrój przewodu powinien wynosić 0,20 m  
− włączenie  do studni rewizyjnej kanalizacji ogółnospłanej powinno być wykonane pod kątem max. 90o , 
− włączenie przykanalika należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki 
ściekowej wynosiła minx. 50,0 cm. 

 
Przejścia rury kanalizacyjnych przez ściany  studni należy uszczelnić uszczelką lub materiałem trwale 
plastycznym  
 
Studzienki ściekowe 
Studzienka ściekowa, przeznaczona do odprowadzania wód opadowych z jezdni winna być z wpustem ulicznym 
żeliwnym i osadnikiem bez syfonu.. Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana bezpośrednio przy 
krawędzi jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 1 ÷ 2 cm poniżej istniejącej nawierzchni 
jezdni. Lokalizacja studzienki została przedstawiona na rysunku dokumentacji wykonawczej  i wynika z 
rozwiązania drogowego.  
 
Izolacje 
Kręgi betonowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami 
zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut 
Techniki Budowlanej w 1986 r.  Zabezpieczenie rur i studzienek z uwagi na użyty do ich produkcji materiał nie 
jest wymagane. Przyłącze do istniejącej kanalizacji należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem. Wszelki 
odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. Przewody przyłącza do kanalizacji deszczowej układać 
na warstwie 10 cm. zagęszczonej podsypki piaskowej ze spadkiem i obsypać 30 cm warstwą ponad wierzch 
przewodu piasku, który należy zagęścić. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym zagęszczonym 
warstwami o grubości 10,0 ÷ 30,0 cm. Jako materiał podsypki i osypki należy zastosować piasek lub żwir 
morenowy frakcji 0,2 ÷ 1,0 mm. Po zakończeniu robót montażowych związanych z układaniem rurociągów 
należy przeprowadzić próby szczelności i wykonać geodezyjną inwentaryzacje. Odbiór techniczny należy 
zgłoście właściwemu Inwestorowi, który w przyszłości będzie konserwować i zarządzać wykonanym 
przyłączem do kanalizacji deszczowej. Całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
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BHP oraz zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.  
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
− badanie odchylenia osi przyłącza, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodu i studzienki, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodu, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( wpustów ulicznych) 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

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

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być Is = 
1,0 , 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika oraz sztuka posadowionej studzienki 
ściekowej z wpustem ulicznym żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami, 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: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych , 
− wykonane studzienki ściekowe, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
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PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranego kolektora / przykanalika obejmuje: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża , 
− wykonanie sączków, 
− wykonanie uszczelnienia wlotu przykanalika do studni rewizyjnych, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych i kształtek oraz uszczelnienie połączeń 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena 1 sztuki studnia rewizyjnej / studzienki ściekowej wykonanej i odebranej obejmuje: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie sączków, 
− zaizolowanie ścian i styków studni / studzienki 
− podłączenie przewodów / przykanalików i ich uszczelnienie 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 


