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1. WSTĘP 
 
1.1 PRZEDMIAR I ZAKRES ROBÓT 

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Źródlanej i ul. Rzeźniczaka w m. Zielona Góra. 
Specyfikacja określa wymagania w zakresie: 
-właściwości materiałów; 
-sposobu i jakości wykonania robót; 
-oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru  robót. 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
-projektu wykonawczego. 

 
1.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
 
           Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i 

prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji inwestycji należy 
zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych. 

 
1.1.2. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
 
           Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 

Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy 
w tym zakresie, należy w szczególności: 

          -zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
          -realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 

Prawa Budowlanego 
 
1.1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 
           Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna 

być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie 
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań. Zamawiający dysponuje 
dokumentacją opracowaną w następującym zakresie: 
• projekt wykonawczy sieci wodociągowej. 
 

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY 
 
          Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
c) Polskich Norm,  
d) Aprobatacji technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 
 
1.1.5. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 
 
         Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 

stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu 
prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach 
ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach 
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warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są 
ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 

 
1.1.6.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
        Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne 

dokumenty, w tym w szczególności:                    
1) umowa, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3) harmonogram rzeczowo-finansowy, 
4) oferta wykonawcy, 
5) przedmiary robót, 
6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
7) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 
8) zapisy w dzienniku budowy. 
 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia 
przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu zgodności z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe 
rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 

 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz 
właściwy kierownik robót. 

 
1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY 
 

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje: 

 
1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków 

tymczasowych i barakowozów a także zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza 
należy opomiarować, 

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, 
4) ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i magazynowych. 

Należy przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa 
budowy oraz pracowników budowlanych oraz magazyny i place składowe, 

5) zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. elementów wg potrzeb, 
6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 
    Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi 
Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy 
wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są 
uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy 
sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej dokumentacji 
przekazać dla zamawiającego. 
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Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawcę 
placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie realizacji 
robót właściwych pod względem BHP warunków pracy. Wykonawca musi sporządzić Plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
 

1.3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE 
 
a) do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet 

w przypadku jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności: 
 
1) utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
2) utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
3) pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
4) działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
5) doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
6) dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
7) utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
8) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
9) zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
10) usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, 
11) usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
 
b)  do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
 
1) działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
2) nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie, 
3) działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 
4) specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, 

powodzi, wód gruntowych, 
5) specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę, 
6) ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. 

ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia, 
7) działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 
8) usuwanie przeszkód, 
9) zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 
 

2. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
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3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 

3.2. BADANIA I POMIARY. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 
3.3. DOKUMENTY 
 
DZIENNIK BUDOWY 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. 
(MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
– terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych odbiorów 

robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody oraz  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

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

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

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych zagadnień. 
 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

 
 Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się również nastepujące dokumenty : 
 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
4. ODBIÓR ROBÓT 
 
4.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

 
4.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 
 

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

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

 
4.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się go wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
4.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5. 
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora dokonując oceny 
jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej i zgodności wykonania wszystkich robót z dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
 
 
4.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
– dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
– Specyfikację Techniczną, 
– uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz  ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– Dziennik Budowy i Księgi, 
– protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z S.T. 
– atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych materiałów, 
– mapę powykonawczą, 
– sprawozdanie techniczne, 
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
– zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
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– uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą. 

 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Źródlanej i ul. 
Rzeźniczaka w m. Zielona Góra. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST  
 
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1.  

 
1.3.  Zakres Robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1., związanych 
z:  

- wykonaniem harmonogramu robót na budowę sieci wodociągowej, 

- zakupieniem i dostarczeniem materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 
kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) 

- wytyczenie trasy sieci wodociągowej i obsługa geodezyjna inwestycji, 

- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni drogowej, rozbiórka podbudowy drogi, 

- wykonanie wykopów kontrolnych, 

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych, 

- dowóz nadmiaru ziemi na wysypisko, 

- ułożenie rurociągów z PE100 SDR11 PN 16 110 mm, 90mm 

- ułożenie rurociągów z PE80 SDR11 PN 12,5 32 mm,  

- montaż armatury – hydrantu nadziemnegoDN80,  zasuwy DN80, DN100, zasuwy domowej, zaworu 
napowietrzająco – odpowietrzającego DN80 

- wykonanie ocieplenia nowej sieci wodociągowej keramzytem budowlanym L, 

- wykonanie wcinki w istniejący wodociąg, 

- wykonanie próby szczelności, dezynfekcji i wytrzymałości przełożonych wodociągów, 

- badanie złączy zgrzewanych dla rur, 

- odwodnienia wykopów na wszystkich odcinkach trasy, 

- wykonania zabezpieczenia wykopów wraz z organizacją ruchu na czas robót, 

- oznakowanie trasy wodociągów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym, 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST 00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
1.4.1. Sieć wodociągowa - jest to rurociąg z rur PE100 szeregu SDR11 PN 16 oraz z rur PE 80 szeregu SDR11 

PN 12,5 łączony za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego prowadzący wodę, łączący 
dwa odcinki sieci ze sobą, wraz z urządzeniami odcinającymi i zabezpieczającymi. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

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

  
2.     MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy 
materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną, stwierdzającą zgodność jego wykonania z odpowiednimi 
normami: Rury PE - PN-B-10725. 

 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały takie jak rury PE i kształtki należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić 
oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem 
poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 
 

Materiały takie jak: rury PE wraz z kształtkami składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 
1.0m. Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2m od 
jakiegokolwiek źródła ciepła. Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 o C pozwala na obróbkę 
mechaniczną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach należy składować w położeniu 
poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek związane w wiązki wg 
asortymentów na wysokość nie przekraczającą 1.0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

 
2.4. Podsypka i obsypka 
 

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód sieci wodociągowej i jego obsypki może być użyty 
piasek zwykły o wskaźniku różnoziarnistości U3, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych 
jego cech. 
 

Obiekt 

Tereny zielone  
(pobocza) 

Chodniki  
(ciągi pieszo-rowerowe) 

Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypk
a 

obsypka zasypka podsypka obsypka zasypk
a 
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Przewody 
A 

30 cm 
 

0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
30 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
1,00 

A 
do 

rzędnej 
dna 

koryta 
1,03 

Przewody 
o gł. 
góry 
obsypki 
> 1,2 m 

A 
30 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz.  
terenu 

      0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

A A 
30 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 

* ** * *
* 

0,95 0,97 0,97 

1
,
0 

A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 
 
2.5.  Zasypka 

 
Rodzaj materiału użytego do wykonania zasypki jest uzależniony od lokalizacji robót. Dla robót 
wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez 
względu na jego cechy. Dla pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub mieszankę o wskaźniku 
różnoziarnistości U > 3. W wypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, 
pobocza) do parametrów podanych w p. 2.4 grunt należy doziarnić, ulepszyć lub wymienić do uzyskania 
zagęszczenia do w/w parametrów. 

 
2.6.  Sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe 
 

Sieć wodociągową projektuje się z rur PE 100 SDR 11 PN 16 o średnicy φ110, φ90 oraz PE 100 SDR 11 
PN12,5 φ32mm. Wszystkie sieci należy łączyć poprzez zgrzewanie elektroporowe lub doczołowe. Rury 
powinny posiadać atest dopuszczeniowy oraz ocenę PZ Higieny. 

 
2.6.1.  Armatura  

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej z rur i kształtek w zależności od średnicy:  
-   PE 100 PN 16 SDR 11 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.  
Rury i kształtki powinny być przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadać Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny.  
Zasuwy kołnierzowe: 
- ciśnienie nominalne min. PN 1,6 MPa, 
- długość zabudowy F5, 
- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane 
na korpusie w postaci odlewu, 
- owiercenie kołnierzy wg PN, 
- pokrycie klina miękko uszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu 
z wodą pitną, 
- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w niskotarciowe podkładki 
ślizgowe lub łożysko, 
- uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu 
utwardzonego powierzchniowo, 
- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca oraz pierścień 
zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 
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- śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową, 
- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy  
   min. 250 µm, 
- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 
- kolor niebieski. 
Zasuwy do przyłącza domowego: 
- ciśnienie nominalne min. PN 1,6 MPa, 
- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane 
na korpusie w postaci odlewu, 
- pokrycie klina miękko uszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu 
z wodą pitną, 
- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w niskotarciowe podkładki 
ślizgowe lub łożysko, 
- uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu 
utwardzonego powierzchniowo, 
- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca oraz pierścień 
zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 
- śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową, 
- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy  
   min. 250 µm, 
- kolor niebieski. 
Skrzynki do zasuw 
- korpus żel., 
- pokrywa żeliwa szare GG-20, 
- wkładka – stal nierdzewna, 
- śruba – stal nierdzewna. 
Obudowy teleskopowe do zasuw 
- wrzeciono – stal ocynkowana, 
- rura osłonowa – HDPE, 
- kołpak – żeliwo GG-25. 
Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem 
- ciśnienie nominalne 1,6 MPa, 
- połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 
- korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie hydrantu 
określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu w postaci odlewu, 
- kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 
- zabezpieczenie nasad – pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 
- wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 
- uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 
- nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 
- odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach pośrednich i przy 
całkowitym otwarciu powinno być suche, 
- grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, 
- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 
min. 250 µm lub emaliowane, część zewnętrzna odporna na promienie UV, 
- kolor czerwony, 
- wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce 
- z zabezpieczeniem w przypadku złamania. 
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2.6.2.  Oznakowanie trasy wodociągu. 
 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i 
ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką 
metalową o szerokości 20 cm. Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. 
zbrojenia, armatury.  
  

2.7. Beton niekonstrukcyjny 
 
Beton niekonstrukcyjny do wykonania robót wg zasad niniejszej SST to beton B20: dla warstwy 
podkładowej pod dolnymi powierzchniami fundamentów, 

 a) Cement 
Do betonów klasy B20 należy stosować cement portlandzki lub cement hutniczy klasy 32,5, odpowiadający 
wymaganiom norm PN-EN-197-1. 

 Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami badań.  
  b) Kruszywo 

Do betonów klasy B20 należy stosować kruszywo mineralne, równomiernie stopniowane, odpowiadające 
wymaganiom PN-B-06712 . Należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  
c) Woda zarobowa do betonu. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw” . 
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta za wyjątkiem sprawdzenia 
zawartości cukrów wg PN-C-04628/02 nie wymaga badań. 

 
2.7.1.  Cement 

Cement należy składować w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie 
magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być 
dłuższy niż 3 miesiące, zgodnie z BN-88/6731-08. 

 
3.   SPRZĘT 
 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST 00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”, p. 3. 
- koparka podsiębierna, 
- żuraw samochodowy, 
- ciągnik kołowy, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy 
- sprężarka spalinowa, 
- zgrzewarka do rur PE, 
- agregat prądotwórczy, 
- zestaw do cięcia i spawania  
- spycharka gąsienicowa, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- drobny sprzęt montażowy, 
- sprzęt do wykonania przecisku. 

 
4.   TRANSPORT 

 
Do transportu materiału mogą być użyte samochody skrzyniowe lub inne środki transportowe wymienione 
w punkcie 3. 
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5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Trasowanie 

 
Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociągowej. Dopuszczalne 
są odchyłki trasy sieci od projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości 
gruntowych. 

 
5.2.  Wykopy pod sieć wodociągową. 
 

Założono wykonanie wykopów pod projektowane rurociągi 20% ręcznie i 80% przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Wykopy należy wykonać wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnione balami 
drewnianymi bądź wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podłużnym. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących urządzeń 
podziemnych poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. 
Przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli 
właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykopy należy skuteczne zabezpieczyć 
i oznakować. 

 
5.3.  Ułożenie sieci wodociągowej 
 

Rurociągi sieci wodociągowej należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. Podłoże należy 
zagęścić do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. Rury obsypać warstwą piasku o grubości 30 
cm ponad wierzch rury.   
Rury PE łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. Wykonane połączenia zgrzewane 
zostaną poddane próbie szczelności oraz udokumentowane protokółem zgrzewów z ich oznaczeniem na 
planie (szkic powykonawczy ). Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze otoczenia od +5C do 
+30C. W węzłach połączenia kołnierzowe (kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego) z wykorzystaniem 
tulei kołnierzowych do systemów polietylenowych PE wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym. 
W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelnienia z wkładkami metalowymi 
zalecane przez producentów rur i kształtek. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wydruki zgrzewów po zakończeniu robót – jako załącznik do 
odbiorów końcowych. 
Nad rurociągiem wodociągowym należy układać taśmy lokalizacjne z metalową wkładką, umożliwiające 
określenie trasy proj, wodociągu (30 cm nad rurą). Wkładka metalowa powinna być połączona z obudową 
do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. 
Po ułożeniu odcinków wodociągu należy poddać je próbie szczelności zgodnie z normami. Połączenie z 
armaturą poprzez skręcanie za pomocą kołnierzy. 

 
5.4.  Kształtki  
 

Kształtki dla rur PE 
Do wykonania wodociągu należy stosować kształtki wykonane metodą wtryskową, posiadające atest 
dopuszczeniowy do stosowania do wody. Połączenia kształtek z rurociągiem poprzez zgrzewanie 
doczołowe. Połączenia projektowanych wodociągów PE z istniejącymi przewodami należy wykonywać 
stosując połączenia za pomocą łączników uniwersalnych. 

 
5.5.  Próby szczelności i dezynfekcji sieci wodociągowej 

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociągu należy przeprowadzić jego płukanie, następnie 
dezynfekcję i ponownie płukanie do zaniku jawnego zapachu chloru i dokonać próby szczelności. 
Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie 
mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie 
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z płukanego odcinka rurociągu. Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego istniejącego hydrantu. Po 
płukaniu wodę należy odprowadzić do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacyjnej. 
Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu 
chloru nie mniej niż 250 mg/l.  
Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu 
chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik 
decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.  
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed 
upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 
Próbę szczelności wykonanego odcinka wodociągu wykonać wg. obowiązujących przepisów branżowych 
na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z PN-B-10725. Próbę należy 
przeprowadzić w obecności przedstawiciela dostawcy wody.  
Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym należy sporządzić protokół odbioru wodociągu. W trakcie 
próby należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka 

 
5.6.  Oznakowanie trasy wodociągu 
  

Trasę wodociągu, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
umieszczając tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach stałych. W przypadku braku budynków 
lub ogrodzeń stałych należy oznakować wodociąg tabliczką na słupku stalowym ocynkowanym Dn40. 
Wodociąg z PE oznakować wkładką metalową przytwierdzoną do wodociągu przy pomocy taśmy 
samoprzylepnej. 
W trakcie zasypywania  wodociągu na wysokości 30 cm nad wierzchem rury należy ułożyć taśmę 
oznaczeniową w kolorze niebieskim o szerokości 0.4 m. 

 
5.7.  Mostki przejściowe nad wykopem 
 

Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe mostki-
kładki. Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Materiałów 
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ). 

 
5.8.  Włączenie do sieci wodociągowej 
 

Włączenie do istniejącego wodociągu należy zlecić do wykonania Użytkownikowi sieci wodociągowej.  
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
- przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- odbioru urządzeń i sieci przez właściciela sieci. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 
atesty materiałów. Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych materiałów a w 
szczególności: 

 1) Roboty ziemne 
 Badania należy wykonać zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99. 

Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m. Kontrola 
powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz badanie 
wykopów otwartych obudowanych w tym: 
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a) sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
b) sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na 
zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 
c) kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy  
d) kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
e) badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, 
taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m. 
f) badanie głębokości wykopu – wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej 
w odstępach nie większych niż 30 m z dokładnością do 1 cm 
g) pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m, 
miarkę z dokładnością do 2 cm 
h) pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g) 
i) badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez 
pomiar wskaźnika zagęszczenia (Is – zgodny z tabelą w p. 2.4).  

Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 
2)  Materiały 
Należy sprawdzić: 

- sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z 
certyfikatami bądź deklaracjami zgodności  

- sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 
3)  Roboty montażowe  
Kontrola w zakresie budowy przewodu: 

1. badanie zgodności ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym z Dokumentacją 
2. badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z 

dokładnością do 5 mm 
3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na załamaniach z dokładnością do 

1 mm, zmiany kierunku w planie za pomocą łuków lub na połączeniu z dokładnością do 1 mm 
4. badanie różnicy rzędnych w profilu (odchylenie spadku) ułożonego przewodu z dokładnością do 1 

mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu) 
5. badanie zabezpieczenia przewodu od zewnątrz i od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację 
6. badanie połączenia rur PE wg wytycznych producenta rur 
7. badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację: -  Czas próby dla studzienek winien wynosić 8 

h 
 4)  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

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

b) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 
c) odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm 
d) dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm 

e) różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ±  5 cm, dla pozostałych przewodów ±  2 cm 

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych i z betonu sprężonego 2 cm 

g) dopuszczalne odchylenie wymiarów i promieniu łuków kołowych od przyjętych w dokumentacji nie 
powinno przekraczać ±  5 cm 

h) dopuszczalna wymiarów wysokości stopni powodujących zmianę spadku przewodu między łukami 
nie powinno przekraczać ±  3 mm 

i) dopuszczalne odchylenie spadku (różnice rzędnych w profilu) ułożonego przewodu od 
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczyć w każdym jego punkcie ±  1 cm 
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j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie układanego przewodu na połączeniu rur nie mogą 
przekraczać: 1  kąta odchylenia (tangens kąta = 0,017). 

 
7.     OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

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

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
 
 Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robót. 

 
8.2.2.  Zakres Robót 
 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie,  
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 

badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), 
− badanie regulacji armatury: obetonowanie i oznakowanie. 

 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: 
około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów, w 
przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych około 600 m. 
 Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z 
tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w SST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
 
Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę i naniesiony na 
mapy sytuacyjne będące w zasobach. 
Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w SST 00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
Sieci wodociągowe podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu oraz końcowemu, wg zasad podanych 
w SST 00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w SST 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 
8.3.  Odbiór końcowy 
 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
a) sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
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b)   badanie regulacji armatury: obetonowanie i oznakowanie. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

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

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia. 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodociągowych w instalacjach wodociągowych. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych 
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. 
PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych 
przeznaczonych do gromadzenie wody. 
PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające  
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające   
PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów    wodociągowych. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.  
PN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych, 
PN-B-10725  Próby szczelności sieci wodociągowej, 
PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
 
10.2. Inne dokumenty 
-    Instrukcja obsługi i montażu rur z tworzyw sztucznych. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Źródlanej i ul. Rzeźniczaka w m. Zielona 
Góra. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej i obejmują: 

− wykonanie harmonogramu robót na wykonanie kanalizacji sanitarnej, 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
− roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  
− roboty ziemne - wykonanie wykopów kontrolnych, 
− roboty ziemne - wykonanie wykopów o ścianach pionowych z transportem gruntu na odkład 

tymczasowy lub na składowisko Wykonawcy - wykopy pod kanały, studnie kanalizacyjne,    
− roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanały, studnie kanalizacyjne,       
− roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokół kanałów, studnie kanalizacyjne,    
− roboty ziemne - zasypanie wykopów liniowe ręczne zasypką piaskową lub gruntem z odkładu 

tymczasowego, 
− montaż i demontaż umocnienia ścian wykopów, 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego na czas budowy, 
− ułożenie kanałów z rur litych PVC SN8 i SN12 kN/m2 o średnicy DN160mm i DN250,  
− wykonanie studni kanalizacyjnych 1000mm, 
− wykonanie studzienek tworzywowych inspekcyjnych 600mm, 
− wykonanie prób szczelności kanałów, 
− kamerowanie TV wykonanego kanału sanitarnego, 
− odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robót 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo - 
gospodarczych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych. 
1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 



 
 

 —  26  —

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. RURY kanalizacyjne i kształtki PVC kielichowe. 
 

- PVC-U klasa SN8 ∅ 160 mm  L = 26,80 m 
- PVC-U klasa SN12 ∅ 250 mm  L = 78,70 m 
- PVC-U klasa SN8 ∅ 250 mm  L = 246,85 m 

 
2.2.STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z KRĘGÓW BETONOWYCH φ1000mm. 
2.2.1. KOMORA ROBOCZA 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny składać się z dennic monolitycznych (monolit łącznie z kinetą), wyposażonych 
w zintegrowane (wbetonowane) uszczelki dla podłączenia rur PVC oraz kręgów. 
• beton klasy C35/45 (B45), 
• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 
• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 
• wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w kinecie, 
• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 
• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające 
wymagania EN 681-1, 
• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie 
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 
• minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz 
PN-EN752. 
 
2.2.2. DNO STUDZIENKI 
 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu o właściwościach podanych w pkt. 2.2.1. z gotowych kręgów z 
dnem. 
 
2.2.3.WŁAZY KANAŁOWE 
 
Włazy kanalizacyjne należy zastosować z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D-400 niewentylowane, 
podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia 
pokrywy min. 50mm bez podcięcia wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, 
którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. 
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2.2.4.STOPNIE ZŁAZOWE 
 
Stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym 
kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką. 
 
2.2.5. PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 
 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 15 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy 
C16/20 zbrojonego stalą StOS. 
 
2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ, OBSYPKĘ I ZASYPKĘ. 
 
Podsypkę grub. 15 cm, obsypkę i zasypkę 30 cm ponad wierzch rury wykonać z piasku bez otoczaków. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 [3], 
PN-B-11112 
 
2.4. STUDZIENKA TWORZYWOWA 600mm. 
 
Dno wykopu należy wyrównać, usuwając duże i ostre kamienie oraz przygotować warstwę niezagęszczonej 
podsypki piaskowej o grubości do 10 cm. Kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. 
Podłączyć rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąt podłączenia rur (zakres regulacji +/-7,5°). Górę kinety 
należy wypoziomować. Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. 
Obsypkę zasypywać i zagęszczać warstwami. Rurę karbowaną trzonową DN 600 można dociąć ręcznie lub 
mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki. Następnie w najniżej położonej dolinie po stronie zewnętrznej 
rury należy założyć uszczelkę do rury karbowanej, dostarczoną razem z kinetą. Zasypania wykopu dokonuje się 
warstwami. Obsypkę piaskową zagęszcza się równomiernie na całym obwodzie studzienki. Należy zapewnić 
stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-wodnych oraz poźniejszego 
obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie minimum (SP – Standardowy 
Proctor): 
• 90% SP dla terenów zielonych, 
• 95% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
• 98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia zagęszczenia 
gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego. 
Włazy na studzienkach inspekcyjnych należy zastosować jako żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D400. 
 
2.5. BETON 
 
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738. 
 
2.6. ZAPRAWA CEMENTOWA 
 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w 
pozycji stojącej, a dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. 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 podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. 
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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 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. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny 
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 
-      żurawi budowlanych samochodowych, 
-      koparek kołowych lub gąsienicowych, 
-      spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
-      sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-      wciągarek mechanicznych, 
-      beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. TRANSPORT RUR 
 
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,                
zabezpieczy je 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.  
 
4.2. 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 o średnicach 1,0 m do 1,5 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH 
 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.4. 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. 
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4.5. TRANSPORT KRUSZYW 
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.6. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 
 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. 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 Inżynierowi. 
 
5.2. ROBOTY ZIEMNE 
 

Założono wykonanie wykopów pod projektowane rurociągi 20% ręcznie i 80% przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Wykopy należy wykonać wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnione szalunkami bądź 
wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podłużnym. Przed przystąpieniem do robót należy 
dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących urządzeń podziemnych poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. 
Wykopy należy skuteczne zabezpieczyć i oznakować. 
Wydobyty grunt z wykopu zostanie użyty do zasypki, a brakujące ilości mas ziemnych do zasypki należy dowieżć. 
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 lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 
5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
Jako podłoże pod rurociąg należy wykonać podsypkę piaskową grub. 15 cm. 
 
5.4. ROBOTY MONTAŻOWE 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 
spełniać poniższe warunki: 
-najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 
m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
-      dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
Rurę układa się „pod spad” kanału na przygotowanym podłożu. 
 
5.5.1. RURY KANAŁOWE 
 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych PCV powinny być prowadzone w zasadzie 
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83/8836-0 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze” w powiązaniu z PN-86/B-02480. „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
określenia"”K.R.III.p.3.1. 
Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż 1.0 m., wszystkie 
wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane rozparte, przy czym przy gruntach suchych i 
półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe nieszczelne. 
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Podstawowym złączem rur kanałowych z PCV są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek 
gumowych. Na złączach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, występują przejścia szczelne 
PCV typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak dla złącz kielichowych rur. 
 
5.5.2. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE 
 
Zasypanie kanału z rur  w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- wartswy ochronnej rury kanałowej (obsypki) o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej, 
Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinka na złącza 
Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych i wykonaniem warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Bardzo ważne jest, aby wartość zagęszczenia materiału wypełniającego strefę posadowienia rury, była co 
najmniej równa wartości zagęszczenia zasypki właściwej – nigddy nie mniejsza. Strefa posadowienia rur powinna 
być zagęszczona minimum do wartości 90% Proctor. Pod drogami, zagęszczenie zasypki właściwej, a więc także 
strefy posadowienia rur, powinno być do wartości minimum 95% Proctor. 
 
5.5.3. MOSTKI PRZEJŚCIOWE NAD WYKOPEM 
 
Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe mostki-kładki. 
Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z 
28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13/72 
poz. 93 ). 
 
5.5.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 
W przypadku, gdy projektowany rurociąg przebiegać będzie poniżej poziomu wody gruntowej, konieczne jest 
zastosowanie odwodnienia wykopów. W celu tymczasowego odwodnienia wykopów pod kolektory sieci 
deszczowej zaleca się zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych, osiatkowanych na długości Lf=1 m i średnicy 
df=0,032 m. Igłofiltry należy połączyć za pomocą węży gumowych zbrojonych Ø50 mm z odcinkami kolektora 
Ø152x1,2 mm w zestawy igłofiltrów o rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów należy podłączyć za pomocą 
przewodu przyłączeniowego do agregatu pompowo-prożniowego. Odprowadzenie wody z wykopów należy 
wykonać do najbliższego odbiornika. 
 
5.5.5. ZAKRES ROBÓT PRZY WYKONYWANIU PRÓBY SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, a także przeprowadzić 
próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas 
wykonywania próby szczelności i wytrzymałości należy stosować się do zaleceń producenta rur. W trakcie próby 
należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. BADANIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.). 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  
- stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw  
      włazowych, 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.3. 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, 
-  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

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

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 



 
 

 —  32  —

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
8.2.1. Dokumenty i dane 
 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
− pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 
− inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robót. 

 
8.2.2. Zakres Robót 
 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową kanalizacji sanitarnej, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− ewentualnie pompowanie wody z wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 
mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PVC bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych około 600 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami 
techniczno-ekonomicznymi.  
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8.3. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o 
zakończeniu robót. Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
− Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę i naniesiony na mapy 

sytuacyjne będące w zasobach.  
− Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 

dzienników pomiarowych i protokołów,  
− Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.  
− Sieci kanalizacyjne podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu oraz końcowemu. 

 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

− badanie szczelności studzienki, 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Powinien być dokonany na koniec okresu gwarancji. Uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po 
upływie gwarancji. Każde urządzenie powinno posiadać dokumenty mówiące o terminie gwarancji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

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

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  Warunki 

techniczne wykonania. 
PN-EN-752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy  

odbiorze. 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 
10.2. Inne dokumenty 
− Instrukcja obsługi i montażu rur z PVC i PE. 
− Instrukcja obsługi i montażu studni betonowych. 
− Instrukcja obsługi i montażu urządzeń podczyszczających. 
− Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D.01.02.04      
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
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1.  WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), są wymagania dotyczące wykonania 
     i odbioru robót,  związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
     

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

 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowią wymagania dotyczące rozbiórki elementów dróg na zadaniu: 
 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej i ul. Rzeźniczaka w Zielonej Górze.         
 
Szczegółowy zakres robót, tj. rodzaj asortymentu, ilość oraz lokalizacja – zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
     

Stosowane określenia podstawowe, są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami   
      i definicjami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
     

Wykonawca robót, jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją      
     projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 
      

Nie występują 
 
3.  SPRZĘT 
     

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń ,  należy stosować następujący sprzęt: 
  - sprężarka powietrza spalinowa przewoźna, 
- młot pneumatyczny, 
- ładowarki, 

  -      samochody ciężarowe, 
  -      narzędzia. 
  -     zrywarki, 
 -     piły mechaniczne, 
   -     koparki. 
 
4.  TRANSPORT     
     

Do wywozu materiałów z rozbiórki, proponuje się w dokumentacji samochody samowyładowcze. Gruz należy 
wywieść na najbliższe legalne wysypisko gruzu. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Sprawdzenie jakości robót, polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni,    

powinien być  ≥ 1. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robot związanych z rozbiórką elementów dróg, jest: 
-  dla nawierzchni– metr kwadratowy (m2) 
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót, niewykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inżyniera/ Inspektora Nadzoru, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
W przypadku wystąpienia dodatkowych robót rozbiórkowych, nieujętych w kontrakcie, należy wystąpić do      
Inżyniera  z wnioskiem o ich akceptację. Akceptację należy uzyskać przed rozpoczęciem ich wykonania. 

 
8   ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót 

 
Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, dokonuje Inżynier/ Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
robót do odbioru przez Wykonawcę. 
Odbiorowi podlegają wykonane rozbiórki elementów dróg i ulic. 
 

8.2  Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty rozbiórkowe, uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli zostały spełnione 
wymagania określone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST. 
 

8.3  Roboty poprawkowe 
 
Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt własny, w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych, wg punktu 7, zgodnie z obmiarem po      
   odbiorze robót i obejmuje: 
   Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

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

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

ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na 
odtworzenie istniejącej nawierzchni przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej i ul. 
Rzeźniczaka w m. Zielona Góra. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 

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

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 
korpusu ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

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

1,00 1,00 0,97 
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 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  
i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

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

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

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

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

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

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

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

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

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

6.2.4. Spadki poprzeczne 

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

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na 
odtworzenie istniejącej nawierzchni przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej i ul. 
Rzeźniczaka w m. Zielona Góra. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują ST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

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

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicz
a 

pomoc
-nicza 

zasa
d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

zasa
d-
nicza 

pomoc
-nicza 

 

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

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

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

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

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

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

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

1 1 1 1 1 1 04481 [1] 

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

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

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

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

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

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

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

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
żela- 
zawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

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

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

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

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 
[21] 

2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
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 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

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

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

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

milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 
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O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
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 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera.  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
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 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

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

6.4.2. Szerokość podbudowy  

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

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].  
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 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

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

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 
zagęszczeni
a IS   nie 
mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

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

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

od drugiego 
obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
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 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w ST: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
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siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę na wykonanie odtworzenia istniejącej 
nawierzchni przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej i ul. Rzeźniczaka w m. 
Zielona Góra. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ustalenia zawarte są w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 
większych od 8 mm.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
2.3.2. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 
do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST, zgodnie z PN-S-
06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w 
ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
6.4. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na 
wykonanie odtworzenia istniejącej nawierzchni przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 
Źródlanej i ul. Rzeźniczaka w m. Zielona Góra. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę 
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 
 Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (określenie 
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

ruchu  

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC16P, AC22P 

AC16P, AC22P 

AC16P, AC22P 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

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

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę 
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy 
strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony 
zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 
mm. 
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1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 
asfaltu. 

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    – właściwość 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.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC16P, AC22P 50/70 __ 

KR3 – KR4 AC16P, AC22P 35/50   50/70 PMB 25/55-60 
KR5 - KR6 AC16P, AC22P 35/50   50/70 PMB 25/55-60 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 
  badania 50/70 35/50 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 



 
 

 —  63  —

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 240 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

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

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

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jednostk
a 

Gatunek asfaltu 
modyfikowanego 
polimerami (PMB) 
25/55 – 60 
wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w 
pośrednich 
temperatu-rach 
eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 
[21] 

0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  w 
wysokich  
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 
[55]      PN-
EN 13703 [57] 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła rozciągania w 
5°C (duża 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 
[53]      PN-
EN 13703 [57] 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 

Stałość konsystencji 
(Odporność  
na starzenie wg PN-

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 
Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 
[21] 

% ≥ 40 3 
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EN 12607-1 lub  -3 
[31] 

Wzrost 
temperatury 
mięknienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≤ 8 3 

Inne właściwości 
Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 
2592 [63] 

°C ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 
[29] 

°C ≤ -12 6 

Nawrót sprężysty 
w 25°C 

PN-EN 13398 
[51] 

% ≥ 50 5 

Nawrót sprężysty 
w 10°C 

  NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 
[59] Punkt 
5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 
[52] 
PN-EN 1427 
[22] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399 
[52] 
PN-EN 1426 
[21] 

0,1 mm NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu wg PN-
EN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 
12607-1 [31] 
PN-EN 1427 
[22] 

°C TBRb 1 

Nawrót sprężysty 
w 25°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub   -
3 [31] 

PN-EN 
12607-1 [31] 
PN-EN 13398 
[51] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót sprężysty 
w 10°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub   -
3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
 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. 
 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
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2.3. Kruszywo  
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 1, tablica 1.1 , tablica 1.2 , tablica 1.3 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone 
i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych 
przez producenta. 
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych. 
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe 
emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i 
tablica 3 [66]. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych 
z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami 
mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– 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,  
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– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt 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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9, 10 - projektowanie 
empiryczne i 11,12 - projektowanie funkcjonalne. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
podbudowy (projektowanie empiryczne) [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16P 

KR1-KR2 
AC22P 
KR1-KR2 

AC16P 
KR3-KR6 

AC22P 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 
31,5 - - 100 - - - 100 - 
22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 
16 90 100 80 90 90 100 75 90 
11,2 80 90 - - 75 90 - - 
2 40 60 40 60 25 40 25 40 
0,125 4 17 4 17 4 14 4 14 
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0,063 3,0 10,0 3,0 10,0 2,0 9,0 2 9,0 
Zawartość 
lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8 

 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
podbudowy (projektowanie funkcjonalne) [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16P 

KR3-KR6 
AC22P 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 
31,5 - - 100 - 
22,4 100 - 90 100 
16 90 100 - - 
2 10 50 10 50 
0,063 2,0 12,0 2 11,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin3,0 Bmin3,0  
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), 
to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć 

przez współczynnik α  według równania: 
d

650,2

ρ
α =  

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy,  KR1 ÷ KR2 
(projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczani
a wg PN-EN  
13108-20 
[48] 

Metoda i warunki 
badania 

AC16P AC22P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

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

Vmin4,0 
Vmax10,0 

Vmin4,0 
Vmax10,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

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

VFBmin50 

VFBmin74 

VFBmin50 

VFBmin74 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

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

VMAmin16 VMAmin16 

Odporność 
na działanie 
wody 

C.1.1,ubijan
ie, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 15°C 

ITSR70 ITSR70 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu KR3 ÷ 
KR4 (projektowanie empiryczne) [65] 
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Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  
[48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie
, 2×75 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin4,0 
Vmax10 

Vmin4,0 
Vmax10 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 
000 cykli [38] 

WTSAIR1,

0 

PRDAIR9,0 

WTSAIR1,

0 

PRDAIR9,

0 

Odporność na 
działanie wody 

 
C.1.1,ubijanie
, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 15°C 

ITSR70 ITSR70 

Tablica 10.  Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu KR5 ÷ KR6 
(projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  
[48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie
, 2×75 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin5,0 
Vmax10 

Vmin5,0 
Vmax10 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 
000 cykli [38] 

WTSAIR0,

80 

PRDAIR7,0 

WTSAIR0,

80 

PRDAIR7,

0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie
, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 15°C 

ITSR70 ITSR70 

 

Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu KR3 ÷ 
KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  
[48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie
, 2×75 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin3,0 
Vmax10 

Vmin3,0 
Vmax10 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
wałowanie, 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 

 
WTSAIR1,

 
WTSAIR1,
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P98-P100 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 
cykli [38] 

0 

PRDAIR9,0 

0 

PRDAIR9,

0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie
, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 15°C 

ITSR70 ITSR70 

Sztywność 
C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10°C, częstość 10Hz 

Smin11000 Smin11000 

Odporność na 
zmęczenie, 
kategoria nie 
niższa niż 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10°C, częstość 10Hz 

ε6-115 ε6-115 

 

Tablica 12. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu KR5 ÷ 
KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  
[48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie
, 2×75 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin4,0 
Vmax10 

Vmin4,0 
Vmax10 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 
000 cykli [38] 

 
WTSAIR0,

60 

PRDAIR7,0 

 
WTSAIR0,

60 

PRDAIR7,

0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie
, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 15°C 

ITSR70 ITSR70 

Sztywność 
C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10°C, częstość 10Hz 

Smin11000 Smin11000 

Odporność na 
zmęczenie, 
kategoria nie 
niższa niż 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10°C, częstość 10Hz 

ε6-115 ε6-115 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
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 
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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 i 
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 13. 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 13. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 
14. 

Tablica 14. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-
metrową lub równoważną metodą) [65] 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
podbudowy [mm] 

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

12 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

12 

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

 
12 

Z, L, D Pasy ruchu 15 
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 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do 
materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej 
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu 
się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na 
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-
27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem 
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca 
powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i 
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed ułożeniem 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 15. 

Tablica 15. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa 
asfaltowa 

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

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 
Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)  
0,7 - 1,02)  

1) zalecana emulsja o pH >4 
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2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania 
membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 

 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) 
oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 
5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 16. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 16. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

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

w czasie robót 

Warstwa podbudowy - 5 - 3 

 
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 17. 

Tablica 17. Właściwości warstwy AC [65] 

 
Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC16P,  KR1÷KR4 E) 5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0 

AC22P,  KR1÷KR4 E) 7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0 

AC16P,  KR5÷KR6 E) 5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 5,0 ÷ 10,0 

AC22P,  KR5÷KR6 E) 7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 5,0 ÷ 10,0 

AC16P,  KR3÷KR4 F) 5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 3,0 ÷ 10,0 

AC22P,  KR3÷KR4 F) 7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 3,0 ÷ 10,0 

AC16P,  KR5÷KR6 F) 5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0 

AC22P,  KR5÷KR6 F) 7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0 
E) projektowanie empiryczne, 
F) projektowanie funkcjonalne 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 
przy brzegach warstwy). 
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 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
 
5.9. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65]. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

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

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować 
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania 
kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 

[36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  
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 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 18. 

Tablica 18. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w 
razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg 
w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie 
może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego 
odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości 
ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Uwagi ogólne 

 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
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 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 
[65]. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału 
na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości 
podane w tablicy 19. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te 
same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 

 
 
 
≤ 10 

 
2.  –  mały odcinek budowy 
 

≤ 10 

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu 
nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm. 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 17. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w 
p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość 
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podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. 
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 
cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
(ACP). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie niedotrzymania wartości 
dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
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− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

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

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 
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19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

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

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

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

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

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

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

destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

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

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

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

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

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

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 
2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych 

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

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 
pomiaru ciągliwości 

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

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – 
Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

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

otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach publicznych, Warszawa 2008 
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 
10.4. Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 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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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na 
wykonanie odtworzenia istniejącej nawierzchni przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 
Źródlanej i ul. Rzeźniczaka w m. Zielona Góra. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę 
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 
 Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 2) 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy 
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy 
strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony 
zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 
mm. 
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1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 
asfaltu. 

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

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

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

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP – miejsce obsługi podróżnych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, 
AC11S 

50/70, 70/100 
Wielorodzajowy 50/70 

 

- 

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

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

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

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 
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badania 50/70 70/100 
1 2 3 4 5 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

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

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

 
Wymaganie 
podstawowe 

 
Właściwość 

 
Metoda 
badani
a 

Jed- 
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 
45/80 – 55 45/80 – 65 
wymagani
e 

klasa wymagani
e 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Konsystencja w 
pośrednich 
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 
1426 
[21] 

0,1 
mm 

45-80 4 45-80 4 

Konsystencja  w 
wysokich  
temperaturach 
eksploa-tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 
1427 
[22] 

°C ≥ 55 7 ≥ 65 5 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 
13589 
[55] 
PN-EN 
13703 
[57] 

J/cm2 
≥ 1 w 
5°C 

4 ≥2 w 5°C 3 

Siła rozciągania PN-EN J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 
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w 5°C (duża 
prędkość 
rozciągania) 

13587 
[53] 
PN-EN 
13703 
[57] 

Wahadło Vialit 
(meto-da 
uderzenia) 

PN-EN 
13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Stałość konsystencji 
(Odporność  
na starzenie wg PN-
EN 12607-1 lub  -3 
[31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 
1426 
[21] 

% ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost 
temperatury 
mięknienia 

PN-EN 
1427 
[22] 

°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

Inne właściwości 
Temperatura 
zapłonu 

PN-EN 
ISO 
2592 
[63] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 
12593 
[29] 

°C ≤ -12 6 ≤ -15 7 

Nawrót sprężysty 
w 25°C PN-EN 

13398 
[51] 

% 
≥ 50 5 ≥ 70 3 

Nawrót sprężysty 
w 10°C 

NPDa 0 NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 
14023 
[59] 
Punkt 
5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Wymagania 
dodatkowe 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 
13399 
[52] 
PN-EN 
1427 
[22] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowa-nia. 
Różnica penetracji 

PN-EN 
13399 
[52] 
PN-EN 
1426 
[21] 

0,1 
mm 

NPDa 0 NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu wg PN-
EN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 
12607-
1 [31] 
PN-EN 
1427 
[22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót sprężysty 
w 25°C po 
starzeniu wg PN-

PN-EN 
12607-
1 [31] 

% ≥ 50 4 ≥ 60 3 
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EN 12607-1 lub   -
3 [31] 

PN-EN 
13398 
[51] Nawrót sprężysty 

w 10°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub   -
3 [31] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
 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. 
 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
 
2.3. Kruszywo  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone 
i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych 
przez producenta. 
 
2.5. 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: 
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

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

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
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Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe 
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
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.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt 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. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9  i 10. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65] 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 
AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 
16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 
8 100 - 90 100 70 90 
5,6 90 100 70 90   
2 40 65 45 65 30 55 
0,125 9 22 8 20 8 20 
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0 
Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6  

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65] 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 
 AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do od do 
16 - - 100 - 
11,2 100 - 90 100 
8 90 100 60 90 
5,6 60 80 - - 
2 40 55 35 50 
0,125 8 22 8 20 
0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin5,6 Bmin5,42  
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki 

mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość 
(ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy 
pomnożyć przez współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2 
[65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczani
a wg PN-EN  
13108-20 
[48] 

 
Metoda i warunki 
badania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

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

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

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

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin75 

VFBmin93 
VFBmin75 

VFBmin93 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

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

VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 

Odporność na 
działanie wody 
a) 

C.1.1,ubijan
ie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 
[35], 
przechowywanie w 
40°C z jednym 
cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

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

 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 
[65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  
[48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie
, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 
000 cykli [38] 

WTSAIR 

0,50 

PRDAIRde

klar 

WTSAIR 

0,50 

PRDAIRde

klar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie
, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubość plyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] 
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w załączniku 1. 

 

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR6 
[65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  
[48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie
, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 
000 cykli [38] 

WTSAIR 

0,30 

PRDAIRde

klar 

WTSAIR 

0,30 

PRDAIRde

klar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie
, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubość plyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] 

w załączniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 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 i 
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
podanej w tablicy 11. 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 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

od 140 do 180 

od 140 do 180 
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Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 
 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z 
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności 
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12. 
 
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-

metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
ścieralną [mm] 

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

6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

8 

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

 
8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do 
materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 



 
 

 —  91  —

5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej 
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu 
się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na 
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-
27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca 
powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i 
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, 
przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka 

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

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy 
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 
5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

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

robót 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 
cm 

0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 
cm 

+5 +10 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

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

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

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

AC11S,   KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 3,0÷5,0 
 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 
przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

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

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
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Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować 
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania 
kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 

[36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w 
razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w 
terenie zabudowy) 
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b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie 
może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego 
odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości 
ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału 
na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości 
podane w tablicy 16. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te 
same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
 
 
≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
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a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej 
grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne 
kreślone w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy 
stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków 
o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość 
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna 
jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni 
drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 17. Badanie wykonuje się 
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła. 

 

Tablica 17. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika 
IRI [mm/m] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 2,9 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza 

≤ 3,7 

 
G 

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

 
≤ 4,6 

 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni. 
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 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 18. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 18. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 
[mm] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza 

≤ 8 

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

 
≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien być 
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony 
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. 
Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: 
E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na 
ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na 
których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre 
łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości 
pomiarowej 30 km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być 
on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być 
mniejsze niż podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na 
dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, 
przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 19. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu 
gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik 
tarcia przy prędkości 
zablokowanej opony 
względem nawierzchni 
 60 km/h 90 km/h 
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A, S 
Pasy ruchu  -   ≥ 0,37 

Pasy: włączania i wyłączania, 
jezdnie łącznic 

≥ 0,44 - 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, 
utwardzone pobocza 

≥ 0,36 - 

 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 
cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

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

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010 r. 

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r. 

69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
10.4. Inne dokumenty 

69. 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) 

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oznakowania pionowego. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 
-      znaków ostrzegawczych, 
-      znaków zakazu i nakazu, 
-      znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości, 
-      znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji 
wsporczej.  
1.4.2. Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest 
lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona 
przed procesami korozji powłokami ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  
1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną 
treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii 
odblaskowych. 
1.4.4. Uchwyt montażowy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do 
zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, 
bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i 
zamontowane na niej znaki lub tablice. 
1.4.7 Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym 
licem znaku. 
1.4.8 Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz 
znaku. 
1.4.9 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji. 
1.4.10 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 
3 miesiące od daty produkcji. 
1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Dopuszczenie do stosowania 
 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 
zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie 
deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na 
lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz 
deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć 
deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],  podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań 
dla znaków pionowych. 
 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
-      prefabrykaty betonowe, 
-      z betonu wykonywanego „na mokro”, 
-      z betonu zbrojonego, 
-      inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub betonu 
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe należy wykonać  zgodnie z normą 
PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać  zgodnie z normą PN-B-
03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 
 
2.4. Konstrukcje wsporcze 
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 
 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne i 
prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy 
obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  
Parametry techniczne konstrukcji  uzależnione są  od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i 
sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu,  gdzie występuje  
szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, usytuowanie i jej dobór wymagają 
oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich 
przypadkach należy stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 
12 767:2003 [15].   
 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 
-          pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
-          pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 
-          nie pochłaniająca energii (NE). 
2.4.2. Rury 
 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inżyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
-      dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
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-      wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde 
cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 
długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne 
normy.  
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 
2.4.3. Kształtowniki 
 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kształtownika powinna 
być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i 
naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia 
powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza 
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie 
uzbrojonym okiem. 
 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według aktualnej 
normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 
 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona 
spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej 
powinna wynosić 60 µm. 
 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów 
służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na 
okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów 
lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków 
drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji 
wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
 
2.5. Tarcza znaku 
2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
a)     instrukcję montażu znaku, 
b)    dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c)     instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne 
powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
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 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
-      blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  
-      blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10], 
-      innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej. 
 Tarcza tablicy o powierzchni> 1 m2  powinna być wykonana z : 
-      blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 
-      blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 µm 
(200 g Zn/m2). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 
2005 [16] 

Wytrzymałość na 
obciążenie siłą 
naporu wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na 
obciążenie skupione 

kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe 
odkształcenie 
zginające 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe 
odkształcenie skrętne 

stopień ⋅ m ≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 
  TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m  lub 
stopień ⋅ m 

20 % odkształcenia 
chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi 
znaku 

- Zabezpieczona, krawędź 
tłoczona, zaginana, 
prasowana lub 
zabezpieczona profilem 
krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 
znaku 

- Lico znaku nie może być 
przewiercone z żadnego 
powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na 
jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla 
tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 
 

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe 
odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa 
TDB4). 
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 
-      krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 

promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego 
profilu na całym obwodzie znaku,  

-      powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. 
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 
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-      podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powinny  usztywnić  
tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 
konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 
% odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

-      tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych 
ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-
88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 
-      narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 
30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

-      łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej 
krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach 
ich łączenia.  

 
2.6. Znaki odblaskowe 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na 
drogach publicznych. 
 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 
-      samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia 

z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi 
aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, 

-      do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta 
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane 
kształty z folii odblaskowych barwnych, 

-      dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem zalecanym 
przez producenta folii, 

-      nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 
-      folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych 

stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania 
zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona 
zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając standardowego iluminanta A, powinna spełniać 
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być 
mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE 
No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub 
zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 
chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
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Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz współczynnika 
odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 
1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ (kąt 
oświetlenia 5o, kąt obserwacji 
0,33o) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 
 
 
≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 
≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

typ 2 
 
 
≥ 180 
≥ 120 
≥  25 
≥  21 
≥  14 
≥   8 
≥  65 
≥  90 

2 Współczynnik luminancji β i 
współrzędne chromatyczności x, 
y *) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 1 
 
 
β ≥ 0,35 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,05 
β ≥ 0,04 
β ≥ 0,01 
0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,17 
0,18 ≥β ≥ 0,12 

typ 2 
 
 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,01 
0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,14 
0,18 ≥β ≥ 0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 
Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 
 
Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 
wyznaczających pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   
1 2 3 4 

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona x  0,735 0,674 0,569 0,655 
y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska x  0,078 0,150 0,210 0,137 
y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x  0,007 0,248 0,177 0,026 
y  0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa x 0,455 0,523 0,479 0,558 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jakościowe  
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 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  odklejeń na 
krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów na 
powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez 
jej zniszczenia. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. 
przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i 
zacieków.     

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 
-       dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 
-       dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi    - 0,10 mm. 
 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  ±15 nm.  
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie 
szczelinomierzem. 
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 
-       wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] są  

należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 
-       wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 

[25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  
± 10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

-       tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm, 
-       tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm, 
-       kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  kierunku do 1,0 

mm. 
 
 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w 
każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni 
tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 
cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o 
powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni 
znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia 
znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
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 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii 
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, 
że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji 
o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o 
wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna 
korozja tarczy znaku nie może występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o 
przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] 
wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał 
oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności 
wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  
 
2.7. Znaki podświetlane 
2.7.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków podświetlanych 
 Znaki drogowe podświetlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym składnikiem jest oprawa 
oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego światło. 
 Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z normą PN-EN 60598-2:2003(U)  [20]. 
 Znak drogowy podświetlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na naklejce 
według ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:               a) napięcia znamionowego zasilania, b) 
rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności elektrycznej 
oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych. 
2.7.2. Lico znaku podświetlanego 
 Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci pęcherzy, pęknięć 
itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie podświetlanej. 
 
2.8. Znaki oświetlane 
2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych 
 Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzężona jest w sposób 
sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnątrz znaku. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów odblaskowych, znak 
musi spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6. 
 Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.7.1. 
2.8.2. Lico znaku oświetlonego 
 Wymagania dotyczące lica znaku oświetlanego ustala się jak dla znaku podświetlanego (pkt 2.7.2). 
 
2.9. Materiały do montażu znaków 
 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych 
znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i 
wypukłych karbów. 
•  Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na 
korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
 
2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a 
prefabrykatem. 
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 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-      koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
-      żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
-      wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
-      betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
-      środków transportowych do przewozu materiałów, 
-      przewoźnych zbiorników na wodę, 
-      sprzętu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 
 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały 
przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 
 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
-      lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub 

pasa awaryjnego postoju, 
-      wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i 
odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 
pojazdami na drodze. 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
lub wskazaniami Inżyniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
5.3.1. Prefabrykaty betonowe 
 Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między 
ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić 
ubijakami ręcznymi. 
 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z 
powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
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 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak 
kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z 
PN-S-02205:1998 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód 
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający 
do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu 
fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, 
np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym 
zagęszczeniem gruntu. 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i  SST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
-      odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
-      odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
-      odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach  [25]. 

5.5. Konstrukcje wsporcze 
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 
 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak 
również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje 
możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio 
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować 
w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu 
użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub 
Inżynier. 
5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 
 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie łatwo 
zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, 
umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 
 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach 
wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia 
kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i 
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części 
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 
m. 
5.5.3.  Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez konstrukcję wsporczą 
 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników 
pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez 
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez 
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 
 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub 
podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku 
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najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - 
odległość między nimi może być mniejsza. 
5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 
 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - 
pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była 
nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż  0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się 
poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 
m. 
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 
 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że 
dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o 
jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub 
warunkami technicznymi. 
5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie 
lub obrót. 
 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu 
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie 
elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby 
niepowołane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
5.7. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 
 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - 
obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i 
zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 
 Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna być zamocowana 
skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Każda skrzynka elektryczna powinna być zabezpieczona 
zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w EN 60529:2003 
[18], powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 
5.8. Źródło światła znaku podświetlanego i znaku oświetlanego 
 Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami 
Inżyniera, jako: 
-      lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej, 
-      wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw, 
-      lampy metalo-halogenowe 
-      inne źródła światła spełniające wymagania średniej luminancji (tablica 4) i kontrastu luminancji (tablica 5) dla 

znaków podświetlanych oraz równomierności luminancji (tablica 6) dla znaków oświetlanych. 
Tablica 4 . Średnia luminancja L znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 
 
Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3 

Biała 40 ≤ L ≤150 150 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L ≤ 900 
Żółta 30 ≤ L ≤ 100 100 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L ≤ 900 
Czerwona 6 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 50 50 ≤ L ≤ 110 
Niebieska 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 
Zielona 8 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 70 70 ≤ L ≤ 50 
Ciemnozielona 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 
Brązowa 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 
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Kontrast luminancji znaków podświetlanych, jeśli został wyznaczony jako stosunek luminancji barwy 
kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać wymagania podane w tablicy 5.  
Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 

Barwa Niebieska Czerwona Zielona 
Ciemno-
zielona 

Brązowa 

Barwa 
kontrastowa 

Biała Biała Biała Biała i żółta Biała 

Kontrast 
luminancji 

5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 

 
Równomierność luminancji dla każdej barwy zewnętrznie oświetlonej i dla znaków podświetlanych, 

oznaczona jako stosunek najniższej do najwyższej wartości zmierzonej w jakiejkolwiek części znaku, powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 6. 
Tablica 6 . Równomierność luminancji 
Klasa Stosunek maksymalny 
U1 1/10 
U2 1/6 
U3 1/3 
5.9. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku podświetlanego 
 Obudowa znaku podświetlanego  powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem niezawodnego 
przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymującą. Ściany 
obudowy powinny być zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania statyczne. Naroża powinny być zaokrąglone. 
Projekt powinien zapewniać, że woda deszczowa nie będzie spływała po obudowie i przez lico znaku.  

Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać  następujące wymagania: 
-      sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest oprawa, powinien 

zapewnić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych wg [18], 
-      komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23 wg [18], 
-      w oznaczeniu musi być podany rok produkcji. 
5.10. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego 
 Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. Minimalnym 
poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek elektrycznych zawierających urządzenia 
elektryczne, obudów znaków podświetlanych, opraw oświetleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i 
wody, określonym w PN-EN 60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 
Podstawą do określenia tych poziomów minimalnych powinien być poziom IP podany w wymaganiach klienta lub 
nabywcy. Zaleca się, aby oprawa była zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej 
i co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18]. 
 Projekt strukturalny powinien zawierać całą konstrukcję obejmującą obudowę, słupek i zamocowania. 
Lampy powinny być zabezpieczone obudową osłaniającą od deszczu, wiatru i innych niesprzyjających warunków 
zewnętrznych. Obudowy lamp i panele oświetleniowe  powinny być zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16]. 
 Oprawa oświetleniowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania : 
-      dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z materiałów 

odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 
-      w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji. 
 Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed licem 
znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku. Zaleca się, aby oprawy były montowane tak, żeby nie 
zasłaniały kierowcom lica znaku. 
5.11. Oznakowanie znaku 
 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 
informacje: 

a)          numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 
b)         klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c)          miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
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d)         nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest 
producentem, 

e)          znak budowlany „B”, 
f)           numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g)         numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości 
widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej 
stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii 
nieodblaskowej. 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 
mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 
Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 
1 Sprawdzenie 

powierzchni 
od 5 do 10 
badań z wybra-  
nych losowo 
elementów w 
każdej dostar-  
czonej partii 
wyrobów liczą-
cej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
 
Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 2 Sprawdzenie 

wymiarów 
Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
-      zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość 

zamocowania znaków), 
-      zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
-      prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
-      poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
-      poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
-      zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
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a)     szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b)    m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór ostateczny 
 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać 
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru 
pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w SST. 
 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      wykonanie fundamentów, 
-      dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
-      zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 
 
10. NORMY I przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej 

na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  
  2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 
  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na 

działanie mgły solnej 
  5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie 

i wykonanie 
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. 

Wymagania 
  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje 

kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  
12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie 
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ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 
13. PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 
Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności 
powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych.  Wymagania i metody badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe drogowe 
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2  Przepisy związane 
 

25.       Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

27.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

28.       CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29.       CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 
definicja i pomiary) 

30.       Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31.       Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do 

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
 


