
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT

NAZWA ZADANIA :

,,PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 
UL. NOWEJ  W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

CPV45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
CPV 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
CPV 45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

INWESTOR:

Gmina Gogolin

Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI
1.WSTĘP
2.   MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących  
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN'

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST

1.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
• D.01.01.01    Roboty pomiarowe 
• D.01.02.01    Usunięcie drzew i krzaków
• D.01.02.02    Zdjęcie humusu
• D.01.02.04    Roboty rozbiórkowe
• D.01.03.02    Przebud kablowych linii energet
• D.02.00.01    Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• D.02.01.01    Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
• D.03.02.01    Kanalizacja deszczowa 
• D.04.02.01    Warstwy odsączające i odcinające     
• D.04.03.01    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych      
• D.04.04.00    Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne    
• D.04.04.02    Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie    
• D.04.06.01b  Podbudowa z betonu cementowego
• D.04.07.01    Podbudowa z betonu asfaltowego   
• D.04.08.01    Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi    
• D.05.03.01    Nawierzchnia z kostki kamiennej (nieregularnej, regularnej, rzędowej)       
• D.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna
• D.05.03.05b-Nawierzchnia z BA w-wa wiążąca+wyrównawcza        
• D.05.03.11    Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno       

•  D.05.03.23a-Naw z beton kostki bruk dla dróg i ulic lok oraz placów i chodników
• D.06.01.01    Umocnienie skarp, rowów (humusowanie)
• D.07.01.01    Oznakowanie poziome     
• D.07.02.01    Oznakowanie pionowe  
• D.08.01.01    Krawężniki betonowe     
• D.08.03.01    Betonowe obrzeża chodnikowe     
• D.08.04.01   Wjazdy i wyjazdy z bram
• D.08.05.03    Ściek z kostki kamiennej
• 08.07.01a     Progi_zwalniające

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami  
Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy



Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy (o ile jest wymagany) oraz Dokumentację Projektową                    i  SST.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Dane określone w Dokumentacji  
Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu BudowyWykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji  
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru  ostatecznego Robót.   Teren robót oznakowany będzie na podstawie projektu tymczasowej  
organizacji ruchu sporządzonym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na danej drodze.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
 -     utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1/Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
 2/Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa . Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca  
zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie  
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
i  zainteresowane władze oraz będzie z  nimi  współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do  
daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu  ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,  aby  
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  Inżyniera  powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24  
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas  
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,  
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy  
zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  Robót  po  uprzednim  uzgodnieniu  z  odpowiednim  urzędem  publicznym.  Wszystkie  



odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do  
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieodebraniem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżyniera lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym ofercie . W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i  
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu 
Robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i  
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz  
poleceniami Inżyniera.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  
Inżyniera.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżyniera, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez  
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia  
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty  
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi, programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

6.2. 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 jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu  
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te  
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i  
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo.  Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 



materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

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

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i  
Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają wszelkie aprobaty i certyfikaty itp.  potwierdzające możliwość  
stosowania w budownictwie drogowym .Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie  
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w czasie trwania robót objętych pozwoleniem na budowę . W przypadku robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę dziennik budowy nie musi być prowadzone jednakże jest to dopuszczalne w przypadku wyrażenia takiej chęci przez  
Zamawiającego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.Zaginięcie któregokolwiek z  
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze Robót.Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 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 .

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. 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.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.Gotowość 
danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jeśli jest wymagany) i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. 

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżyniera.



8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite  
zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru  ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z  
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru  ostatecznego Robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego  w obecności  Inżyniera   i  Wykonawcy.  Komisja  
odbierająca Roboty  dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów, ocenie  
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.
W toku odbioru  ostatecznego Robót komisja zapozna się 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 , Robót uzupełniających lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w  poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego Robót jest protokół odbioru  ostatecznego Robót sporządzony wg.  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy (jeśli są wymagane)
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
- Protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia  
itp.)właścicielom urządzeń 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzoną przez Jednostkę geodezyjną. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru  ostatecznego,  
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.  
„Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 



D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach: 

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

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

1.3. Zakres robót objętych SST

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

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

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

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

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

1.4. Określenia podstawowe

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki  
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych,  w sąsiedztwie punktów załamania trasy,  powinny mieć  
średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30  
m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt pomiarowy

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

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport sprzętu i materiałów

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające  lokalizację  i  
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary  
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w wytyczeniu  punktów  
głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi  
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych  
w dokumentacji  projektowej,  to powinien powiadomić o tym Inżyniera.  Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie  
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające  
z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera,  
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inżyniera.
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w  oznaczenia  
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń  
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek  
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt  
Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i  inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,  przy użyciu pali  
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót  
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać  500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy  
każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy  drogowej  i  obiektów  
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż  



trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych  
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 
od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Sposób odbioru robót

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
−sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
−uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
−wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
−wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
−zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i  
ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

-zgodnie  z przedmiarem robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



D-01.02.01
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem drzew i krzaków w ramach:
       
            ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

1.2. Zakres stosowania SST

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  usunięciem drzew 
i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

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

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane 
w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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



5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie 
pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod  budowę drogi  w pasie  robót  ziemnych,  w miejscach dokopów i  w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez 
Inżyniera.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 
oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i  usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm 
poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 
przez  Wykonawcę,  to  powinna  być  ona  odtworzona  na  koszt  Wykonawcy,  w  sposób  zaakceptowany  przez 
odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew i krzaków

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

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

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

Poza  miejscami  wykopów doły  po  wykarczowanych  pniach  należy  wypełnić  gruntem przydatnym do  budowy 
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał 
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, 
w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inżyniera.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 
powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce  powinny  być 
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli  dopuszczono spalanie roślinności  usuniętej  w czasie robót  przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest 
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania 
ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, 
a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć 
go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez  Inżyniera,  w którym będzie 
możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, 
za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu.  Ostatnia warstwa powinna być  przykryta warstwą gruntu o grubości  co 
najmniej  30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i  zagęszczona.  Pozostałości  po spaleniu nie mogą być 
zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
− wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie 

na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
− zasypanie dołów,
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:                

-zgodnie  z przedmiarem robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.



D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ 

I PRZEPUSTÓW

1. WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach:

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

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

1.3. Zakres robót objętych SST

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

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki

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



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów  zgodnie z  
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera.
W przypadku  usuwania  warstw nawierzchni  z  zastosowaniem frezarek  drogowych,  należy  spełnić  warunki  określone  w SST  
D-05.03.11 „Recykling”.
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  wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów  znajdujące  się  w miejscach,  gdzie  zgodnie  z  
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.                  W szczególności  
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 
do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

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

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
−dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
−dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),
−dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
−dla przepustów i ich elementów

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

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością :

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 



lD-01.03.02
lPRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH 

PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DR ﾓ G

L1. WSTĘP

l1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
kablowych linii energetycznych przy przebudowie i budowie dróg w ramach:
 ,,PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL.G?RNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

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

?1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych kolidujących z przebudową i 
budową dróg.

?1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka  kabli  jedno-  lub  wielożyłowych  połączonych  równolegle,  łącznie  z  osprzętem,  ułożone  na 
wspólnej  trasie  i  łączące  zaciski  tych  samych  dwóch  urządzeń elektrycznych  jedno-  lub 
wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do  łączenia, rozgałęziania lub zakończenia 
kabli.

1.4.5. Osłona  kabla  -  konstrukcja  przeznaczona  do  ochrony kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.

1.4.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń.

1.4.8. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii  kablowej  przecina  lub  pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej  linii  kablowej  lub 
innego urządzenia podziemnego.

1.4.9. Zbliżenie  -  takie  miejsce  na  trasie  linii  kablowej,  w  którym  odległość między  linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie 
występuje skrzyżowanie.

1.4.10. Przepust  kablowy  -  konstrukcja  o  przekroju  okrągłym  przeznaczona  do  ochrony  kabla  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.4.12. Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne  z  normą PN-61/E-01002  [1]  i  definicjami  podanymi  w SST  D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

?1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót,  powinien  przedstawić do  aprobaty  Inżyniera   program 
zapewnienia jakości (PZJ).



L2. MATERIAŁY

l2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

?2.2. Kable

Przy  przebudowie  istniejących  linii  kablowych  lub  budowie  nowych  należy  stosować kable  uzgodnione  z  zakładem 
energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,  to w kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować 
następujące typy kabli:

− YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV,
− YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/E-90251 [5] o napięciu znamionowym od 1 

do 30 kV,
− YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych.

− Przekrój  żył kabli  powinien  być dobrany  w  zależności  od  dopuszczalnego  spadku  napięcia  i 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE 
[24]  oraz  powinien  spełniać wymagania  skuteczności  zerowania  w  instalacjach  zerowanych  wg 
zarządzenia Ministra Przemysłu [23].

− Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.

− 2.3. Mufy i głowice kablowe

− Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby 
żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o 
powłoce metalowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do 
łączenia z powłokami metalowymi łączonych kabli.

− Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

− 2.4. Piasek

− Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [16].

− 2.5. Folia

− Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii 
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I.  Dla ochrony kabli o 
napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 
30 kV, koloru czerwonego.

− Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.
− Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15].

− 2.6. Przepusty kablowe

− Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych,  z  tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

− Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z 
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone 
warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

− Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o 
średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i średnicy 150 mm dla kabli od 1 do 
30 kV.

− Rury  stalowe  powinny  odpowiadać wymaganiom  normy  PN-80/H-74219  [12],  a  rury  PCW  normy 
PN-80/89205 [11].

− Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych 
przed działaniem sił mechanicznych.

− 3. SPRZĘT

− 3.1. Ogólne wymagania

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



− Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
− Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

− 3.2. Sprzęt do wykonania linii  kablowej

− Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

− spawarki transformatorowej,
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,
− ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ć 15 cm,
− wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t.,
− zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewo?nego 20 kVA.

− 4. TRANSPORT

− 4.1. Ogólne wymagania

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

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

− 4.2. środki transportu

− Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących  środków transportu:

− samochodu skrzyniowego,
− samochodu dostawczego,
− przyczepy do przewożenia kabli,
− samochodu samowyładowczego,
− ciągnika kołowego.

− Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

− 5. WYKONANIE ROBÓT

− 5.1. Przebudowa linii kablowych

− Przy przebudowie i  budowie dróg,  występujące elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne  linie kablowe, 
które nie spełniają wymagań PN-76/E-05125 [2] powinny być przebudowane.

− Metoda  przebudowy  uzależniona  jest  od  warunków  technicznych  wydawanych  przez 
użytkownika linii. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest 
odłączenie napięcia w linii przebudowywanej.

− Wykonawca powinien opracować i  przedstawić do  akceptacji  Inżyniera  harmonogram robót, 
zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach 
kablowych.

− Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  inaczej  to  kolidujące  linie  kablowe  należy 
przebudowywać zachowując następującą kolejność robót:

− wybudowanie  nowego  niekolidującego  z  drogą odcinka  linii  mającego  parametry  nie  gorsze  niż 
przebudowywana linia kablowa,

− wyłączenie napięcia zasilającego tę linię,
− wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z drogą,

− zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy [22].

?5.2. Demontaż linii kablowej

Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami 
użytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej  elementy nie 
zostały uszkodzone lub zniszczone.

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

W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o ile uzyska na to 
zgodę Inżyniera.



Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 
cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.
Wykonawca  zobowiązany jest  do  nieodpłatnego  przekazania  Zamawiającemu wszystkich  materiałów pochodzących  z 
demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

?5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i 
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu 
obliczamy ze wzoru:

S = nd + (n-1) a + 20  [cm]
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie,

d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach 
    i zbliżeniach

Skrzyżowanie
Najmniejsza dopuszczalna 

odległość  w cm
lub zbliżenie pionowa przy 

skrzyżowaniu
pozioma przy 

zbliżeniu
Kabli  elektroenergetycznych  na  napięcie  znamionowe  do 
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10

Kabli  sygnalizacyjnych  i  kabli  przeznaczonych  do  zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 mogą się stykać

Kabli  elektroenergetycznych  na  napięcie  znamionowe  do 
1  kV  z  kablami  elektroenergetycznymi  na  napięcie 
znamionowe wyższe niż 1 kV

50 10

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe 
niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego 
typu

50 10

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe 
niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 50 25

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

Kabli różnych użytkowników 50 50

Kabli z mufami sąsiednich kabli` - 25

?5.4. Układanie kabli

5.4.1. Ogólne wymagania

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 
znajdujących się na trasie budowanej linii.
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być ustawione w 
takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.
Podczas  przechowywania,  układania  i  montażu,  końce  kabla  należy  zabezpieczyć przed  wilgocią oraz  wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

− szczelne zalutowanie powłoki,
− nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,

b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura układanego 
kabla - wg ustaleń wytwórcy.
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost  temperatury  otoczenia  ułożonego  kabla  na  dowolnie  małym odcinku trasy  linii  kablowej  powodowany przez 
sąsiednie ?ródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.

5.4.3. Zginanie kabli



Przy układaniu kabli  można zginać kabel  tylko w przypadkach koniecznych,  przy czym promień gięcia  powinien być 
możliwie duży, nie mniejszy niż:

a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 20-krotna zewnętrzna  średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o 

powłoce  ołowianej,  kabli  o  izolacji  polietylenowej  i  o  powłoce  polwinitowej  oraz  kabli 
wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4,

c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej 
oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4.

5.4.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable  należy układać na dnie rowu pod kable,  jeżeli  grunt jest  piaszczysty,  w pozostałych przypadkach kable należy 
układać na  warstwie piasku  o  grubości  co  najmniej  10  cm.  Nie  należy układać kabli  bezpośrednio  na  dnie  wykopu 
kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co 
najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 
25 cm.
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wska?nik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 
wg BN-72/8932-01 [14].
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić 
nie mniej niż:

− 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie 
na użytkach rolnych,

− 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 
kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

− 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach 
rolnych, 

− 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV .
− Kable  powinny  być ułożone  w  rowie  linią falistą z  zapasem  (od  1  do  3%  długości  wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić 
zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż:

− 4  m -  w przypadku kabli  o  izolacji  papierowej  nasyconej  lub  z  tworzyw sztucznych,  o  napięciu 
znamionowym od 15 do 40 kV,

− 3  m -  w przypadku kabli  o  izolacji  papierowej  nasyconej  lub  z  tworzyw sztucznych,  o  napięciu 
znamionowym od 1 do 10 kV,

− 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym  1 kV.

5.4.5. Układanie kabli na słupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich słupy i połączenie jego  żył z 
przewodami napowietrznymi.
Kabel należy chronić rurą stalową do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od powierzchni gruntu. średnica wewnętrzna rury 
nie może być mniejsza niż 1,5-krotna zewnętrzna średnica wprowadzanego kabla i jednocześnie nie mniejsza niż 50 mm.
Kabel  na słupie powinien być przymocowany do jego  ścianki za pomocą uchwytów o szerokości  równej  co najmniej 
zewnętrznej  jego  średnicy.  W  przypadku  mocowania  kabla  bez  opancerzenia,  uchwyty  powinny być zaopatrzone  w 
elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien być taki, aby kabel nie uległ uszkodzeniu.

5.4.6. Układanie kabli na wiaduktach i mostach

Na wiaduktach i mostach należy układać kable w sposób zapewniający:
− nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej wiaduktu lub mostu,
− łatwość układania, montażu, kontroli i napraw kabli,

− ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją obiektu.
W miejscach przejścia  kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejścia kabli z konstrukcji nośnej na filary i przyczółki oraz w 
miejscach  przejścia  kabli  z  gruntu  na  wiadukty  lub  mosty,  kable  powinny  mieć zapasy  długości  uniemożliwiające 
wystąpienie w kablu naprężeń rozciągających.
Nie powinno się łączyć kabli na wiaduktach i mostach.

?5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą

Skrzyżowania kabli  między sobą należy wykonywać tak,  aby kabel  wyższego napięcia był zakopany głębiej  niż kabel 
niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna.

?5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w najwęższym 
miejscu  krzyżowanego  urządzenia.  Każdy z  krzyżujących  się kabli  elektroenergetycznych  i  sygnalizacyjnych  ułożony 



bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w 
obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 
rurociągami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych 
    urządzeń podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odległość  w cm
Rodzaj urządzenia podziemnego pionowa przy 

skrzyżowaniu
pozioma przy zbliżeniu

Rurociągi  wodociągowe,  ściekowe,  cieplne, 
gazowe  z  gazami  niepalnymi  i  rurociągi  z 
gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at

801) przy średnicy 
rurociągu do 

250 mm i 1502)
50

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100
Rurociągi  z  gazami  palnymi  o  ciśnieniu 
wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at

większej  niż 
250 mm 100

Rurociągi  z  gazami  palnymi  o  ciśnieniu 
wyższym niż 4 at BN-71/8976-31 [17]

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200
Części  podziemne  linii  napowietrznych  (ustój, 
podpora, odciążka) - 80

ściany  budynków i  inne  budowle,  np.  tunele, 
kanały - 50

Urządzenia  ochrony  budowli  od  wyładowań 
atmosferycznych 50 50

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

?5.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu.
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, 
powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3.
Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu

Rurociąg średnica  rurociągu  z  dodaniem  po  50  cm 
z każdej strony

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami szerokość jezdni  z  krawężnikami z  dodaniem 
po 50 cm z każdej strony

Droga  o  przekroju  szlakowym  z  rowami 
odwadniającymi

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów 
do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem 
po 100 cm z każdej strony

Droga w nasypie
szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony 
od dolnej krawędzi nasypu

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości przepustów należy 
ustalać odpowiednio wg ww. wzorów.
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 
cm.
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm.
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi 
powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji 
nawierzchni lub pogłębienie rowu).
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.



W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub 
zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną 
drogi.
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego 
wejścia  linią kablową na  teren  pasa  drogowego  przy zbliżeniach  do  drogi  -  wymagają zezwolenia  ze  strony zarządu 
drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych 
[25].

?5.8. Wykonanie muf i głowic

?ączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych.
Nie należy stosować muf odgałę?nych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.
Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych.
W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie (wzdłuż kabla) 
muf montowanych na poszczególnych kablach.
Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli.
Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola elektrycznego w izolacji 
tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały 
izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji  łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego 
izolowania miejsc  łączenia  żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są z 
żywic samoutwardzalnych.
Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być wypełnione zalewą 
izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i głowic do kabli o 
izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 
[20].
Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny być wypełnione zalewą 
izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone 
bezpośrednio  w  gruncie  powinny  mieć osłonę otaczającą wykonaną z  materiałów  niepalnych,  np.  z  cegieł wg 
BN-64/6791-02  [13],  połączonych  zaprawą cementowo-wapienną wg  PN-65/B-14503  [10]  i  wykonaną zgodnie  z 
dokumentacją projektową.

?5.9. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli

Własności  elektryczne  połączeń powinny być zgodne  z  normą PN-74/E-06401  [3].  Przewodność połączenia 
metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność łączonych powłok lub pancerzy. W 
przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności 
powłoki.

Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z metalowymi kadłubami 
muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy 
przy użyciu przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze  sobą powłok, żył powrotnych 
i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym 
niż 6 mm2.

Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf  z wkładkami metalowymi 
przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się dodatkowego łączenia powłok przy 
użyciu oddzielnych przewodów.

?5.10. Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 
mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV.

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym 
przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i 
kabli sygnalizacyjnych.
 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, 
powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej 
do ruchu kołowego.

Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna 
wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.

W  miejscach  skrzyżowań z  drogami  istniejącymi  o  konstrukcji  nierozbieralnej,  przepusty  powinny  być 
wykonywane  metodą wiercenia  poziomego,  przewidując  przepusty  rezerwowe  dla  umożliwienia  ułożenia  kabli 
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, 
uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.



?5.11. Ochrona przeciwporażeniowa

Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki aluminiowe kabli 
mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą.

Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg przewodzący 
linii kablowej.

?5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. 
[18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy 
skrzyżowaniach.
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w 
takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności.

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:
− symbol i numer ewidencyjny linii,
− oznaczenie kabla,
− znak użytkownika kabla,
− znak fazy (przy kablach jednożyłowych),

− rok ułożenia kabla.
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów 

terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, 
w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu 
kabla „K”. Na prostej  trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je 
umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.

Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac 
rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla.

L6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

l6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej..

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań na  budowie  w  celu  wskazania  Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą 
być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - 
założonej jakości.

?6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  uzyskać od  producentów  zaświadczenia  o  jakości  lub  atesty 
stosowanych materiałów.
Na  żądanie  Inżyniera,  należy  dokonać testowania  sprzętu  posiadającego  możliwość nastawienia  mechanizmów 
regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.

?6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z dokumentacją 
geodezyjną.
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy

Sprawdzenie  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  norm przedmiotowych  lub  dokumentów,  według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.

6.3.3. Układanie kabli

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
− głębokości zakopania kabla,



− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
− odległości folii ochronnej od kabla,

− stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej  linii  kablowej,  a  uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre,  jeżeli 
odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu 
nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej  wartości.  Wynik należy uznać za dodatni,  jeżeli rezystancja izolacji  wynosi co 
najmniej:

− 20 MΩ/km - linii  wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji  z  papieru nasyconego,  o 
napięciu znamionowym do 1 kV,

− 50 MΩ/km - linii  wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji  z  papieru nasyconego,  o 
napięciu  znamionowym  wyższym  niż 1  kV  oraz  kablami  elektroenergetycznymi  o  izolacji  z 
tworzyw sztucznych,

− 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Próba napięciowa izolacji

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji 
linii  wykonanych kablami  o  napięciu znamionowym do  1  kV.  Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym.
W przypadku linii  kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla 
każdej żyły.

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:
− izolacja  każdej  żyły wytrzyma  przez  20  min.  bez  przeskoku,  przebicia  i  bez  objawów przebicia 

częściowego,  napięcie  probiercze  o  wartości  równej  0,75  napięcia  probierczego  kabla  wg 
PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],

− wartość prądu upływu dla  poszczególnych  żył nie  przekroczy 300  µA/km i  nie  wzrasta  w czasie 
ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość 
prądu upływu 100 µA.

− 6.4. Badania po wykonaniu robót

− W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót,  na  wniosek  Wykonawcy,  Inżynier  może  wyrazić zgodę na  niewykonywanie  badań po 
wykonaniu robót.

− 7. OBMIAR ROBÓT

− Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
− Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
− Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr.

− 8. ODBIÓR ROBÓT

− Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
− Przy  przekazywaniu  linii  kablowej  do  eksploatacji,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty:
− projektową dokumentację powykonawczą,
− geodezyjną dokumentację powykonawczą,
− protokóły z dokonanych pomiarów,
− protokóły odbioru robót zanikających,
− ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny.



− 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

− Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
− Płatność za  metr  należy  przyjmować zgodnie  z  obmiarem  i  oceną jakości  użytych  materiałów  i 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
− Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

− roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej,
− podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,

− wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

− 9.1. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

-zgodnie  z przedmiarem robót

L10. PRZEPISY ZWIĄZANE

l10.1. Normy

1.PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3.PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. 

Ogólne wymagania i badania.
4.PN-76/E-90250 Kable  elektroenergetyczne o izolacji  i  powłoce metalowej  na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 23/40 kV.
5.PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji  papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce 

ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.
6.PN-76/E-90300 Kable  elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne  o izolacji  z  tworzyw termoplastycznych,  na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.
7.PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej 

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
8.PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
9.PN-76/E-90306 Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  polietylenowej,  na  napięcie  znamionowe powyżej 

3,6/6 kV.
10.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
11.PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12.PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
13.BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna.
14.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
15.BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
16.BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
17.BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych.
18.BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
19.BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
20.E-16 Zalewy kablowe.

?10.2. Inne dokumenty

21. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
22. Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

23. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r.  w sprawie warunków technicznych, 
jakim  powinny  odpowiadać urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie  ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

24. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.





D.02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych i  należy je stosować w  
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

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

1.4. Określenia podstawowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ds

d
sI ρ

ρ=

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],  

służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).



1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona                             

           wg wzoru:
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gdzie:

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

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

1

2
0 E
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gdzie:

E1-moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19.  Geosyntetyk  -  materiał  stosowany  w  budownictwie  drogowym,  wytwarzany   z  wysoko  polimeryzowanych  włókien  
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między 
innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki  obejmują:  geotkaniny,  geowłókniny,  geodzianiny,  georuszty,  geosiatki,  geokompozyty,  geomembrany,  zgodnie  z  
wytycznymi IBDiM [13].

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

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

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

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

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien  być materiałem odpornym na działanie  wilgoci,  środowiska agresywnego chemicznie  i  biologicznie  oraz  
temperatury.  Powinien  być to  materiał  bez  rozdarć,  dziur  i  przerw ciągłości  z  dobrą  przyczepnością  do  gruntu.  Właściwości  
stosowanych  geosyntetyków  powinny  być  zgodne  z  PN-EN-963:1999  [6]  i  dokumentacją  projektową.  Geosyntetyk  powinien  
posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]



Lp. Wyszczególnieni
e

Jed- Grupy gruntów

właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu − rumosz 

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

nierozpadowy

− piasek pylasty
− zwietrzelina  

gliniasta
− rumosz 

gliniasty
− żwir gliniasty
− pospółka  

gliniasta

mało wysadzinowe
− glina piasz-    czysta zwięzła, glina zwięzła,  

glina pylasta zwięzła
− ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył, pył piasz-czysty
− glina piasz-  czysta, glina, glina pylasta
− ił warwowy

2 Zawartość 
cząstek
 0,075 mm
 0,02   mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarność 
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0

4 Wskaźnik  
piaskowy WP  35 od 25 do 35  25

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

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

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

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

3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu zalecanego przez producenta.  
Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport gruntów

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

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

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków

Wykonawca  powinien  zadbać,  aby  transport,  przenoszenie,  przechowywanie  i  zabezpieczanie  geosyntetyków  były  
wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne  
powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

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

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a krawędzie  
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej  tangensem  kąta.  
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być  
spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być  
określone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

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

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

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

5.4. Odwodnienie wykopów

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

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

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

5.5. Rowy

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

5.6. Układanie geosyntetyków

Geosyntetyki  należy  układać  łącząc  je  na  zakład  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Jeżeli  dokumentacja  
projektowa  i  SST  nie  podają  inaczej,  przylegające  do  siebie  arkusze  lub  pasy  geosyntetyków  należy  układać  z  zakładem  (i  
kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku  
na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, mogących  
spowodować  uszkodzenie  geosyntetyku  w  czasie  układania  lub  pracy.  Metoda  układania  powinna  zapewnić  przyleganie  
geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich  
zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych  
geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

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

pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.



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

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

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

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

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

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

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 200 m na

2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m 
na łukach o R  100 m

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu  
ziemnego

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar  spadku  podłużnego  powierzchni  

korpusu lub dna rowu
Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  200  m  oraz  w  punktach  
wątpliwych

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

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

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

6.3.3. Szerokość dna rowów

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

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

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

6.3.5. Pochylenie skarp

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

6.3.6. Równość korony korpusu

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

6.3.7. Równość skarp

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

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

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

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii  
ruchu.  W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0,  
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetyków

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych,  Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi świadectwa  
stwierdzające,  iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w 



kontakcie  z  materiałami,  które  będzie  oddzielać  lub  wzmacniać  przez  okres  czasu  nie  krótszy  od  podanego  w  dokumentacji  
projektowej i SST.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

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

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

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Obmiar robót ziemnych

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

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i  podłoża  przez  

obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

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



D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych i  należy je stosować w  
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

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

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

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie             z  
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12]  powinien charakteryzować się grupą nośności G1. 
Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z  
dokumentacja projektową i SST.

3. SPRZĘT

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

4. TRANSPORT

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,                     a  
naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw  od  
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien  wykonywać  wykopy w taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym stopniu  przydatności  do  budowy nasypów były  
odspajane  oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego  wymagania,  uzasadnione  
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

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

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

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

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



Strefa korpusu
Minimalna wartość Is dla:

autostrad i dróg
ekspresowych

innych dróg
kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na  głębokości  od  20  do  50  cm  od  
powierzchni robót ziemnych

1,00 1,00 0,97

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

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

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego  
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

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

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola wykonania wykopów

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



− oznakowanie robót,
− wykonanie  wykopu  z  transportem  urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie,  załadunek,  

przewiezienie i wyładunek,
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
− rozplantowanie urobku na odkładzie, 
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
− rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.



l  D-03.02.01a

lREGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI 
KANALIZACYJNEJ

L1. WSTĘP

l1.1. Przedmiot SST

lPrzedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych w ramach:   

l,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

l1.2. Zakres stosowania SST

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

?1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przypowierzchniowej  regulacji  pionowej  uszkodzonych  studzienek  kanalizacyjnych  (np.  studzienek  rewizyjnych,  
wpustów ulicznych).

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

?1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

L2. MATERIA?Y

l2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

?2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć:
a) materiały  otrzymane  z  rozbiórki  studzienki  oraz  z  rozbiórki  otaczającej  

nawierzchni, nadające się do ponownego wbudowania,
b) materiały  nowe,  będące  materiałem  uzupełniającym,  tego  samego  typu,  gatunku  i  wymiarów,  jak  materiał 

rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom:
− SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiałów do naprawy studzienki,
− SST,  wymienionych  w  pkcie  5.6  niniejszej  specyfikacji,  w  przypadku  

materiałów potrzebnych do ułożenia nowej nawierzchni.

− 3. SPRZĘT

− 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

− 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

− Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  naprawy,  powinien  wykazać się możliwością korzystania  z 
następującego sprzętu:



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

− 5. WYKONANIE ROBÓT

− 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

?5.2. Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie

Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy:
− kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy  ścieralnej  nawierzchni  

wynosi powyżej 1,5 cm,
− włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm.

− 5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze

− rozpoznanie uszkodzenia,
−                              wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie,

1. wykonanie naprawy
− naprawę uszkodzonej studzienki,
− ułożenie nowej nawierzchni.

− 5.4. Roboty przygotowawcze

− Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
− ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
− określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki,
− wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

− rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni wokół 
zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier.

?5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  przewiduje  inaczej,  to  wykonanie  przypowierzchniowej  naprawy 
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje:

1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki:

− ręczne (dłutami,  haczykami  z drutu,  młotkami  brukarskimi,  ew. drągami stalowymi itp.  -  w przypadku  
nawierzchni typu kostkowego),

− mechaniczne  (w  przypadku  nawierzchni  typu  monolitycznego,  np.  nawierzchni  asfaltowej,  betonowej)  -  z  
pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów 
pneumatycznych, drągów stalowych itp.,
1. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części  żeliwnych, płyt  żelbetowych pod studzienką,  

kręgów podporowych itp.),
2. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i  gruzu na pobocze,  chodnik lub miejsce  

składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
3. szczegółowe  rozpoznanie  przyczyn  uszkodzenia  i  podjęcie  końcowej  decyzji  o  sposobie  naprawy  i  

wykorzystaniu istniejących materiałów,
4. sprawdzenie  stanu  konstrukcji  studzienki  i  oczyszczenie  górnej  części  studzienki  (np.  nasady  wpustu,  

komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,
5. w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu 

itp.  przy  użyciu  zaprawy  cementowo-piaskowej,  a  w  przypadku  uszkodzeń większych  -  wykonanie  
deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów 
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.),  
a także rozebranie deskowania,



6. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki  ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz 
ew. wyrównaniem zaprawą cementową.

W przypadku znacznych zapadnięć studzienki,  wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki,  kanałów,  
przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać 
ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

?5.6. Ułożenie nowej nawierzchni

Nową nawierzchnię,  wokół naprawionej  studzienki,  należy  wykonać w  sposób  identyczny  ze  stanem  przed  
przebudową.Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do  
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego.  
Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
Przy  wykonywaniu  podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na  poprawne jej  zagęszczenie  wokół komina  i  
kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być 
pokryte asfaltem.

L6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

L6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

?6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

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

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

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

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
− wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów,  

desenia nawierzchni typu kostkowego,
− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej  

nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

− 7. OBMIAR ROB?T

− 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

− 7.2. Jednostka obmiarowa

− Jednostką obmiarową jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

− 8. ODBIR ROB?T

− 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

− Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
− Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  

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

− 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty rozbiórkowe,
− naprawa studzienki.
− Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  

oraz niniejszej SST.



− 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

− 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

−  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w   SST D-M-00.00.00 [1]   „Wymagania  
ogólne” pkt 9.

− 9.2. Cena jednostki obmiarowej

− Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− roboty rozbiórkowe,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie naprawy studzienki,
− ułożenie nawierzchni,
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.

−

− 9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

− -zgodnie z przedmiarem robót           



D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach:

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji  
deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [19].

2.2.3. Rury żelbetowe kielichowe „Wipro”

Rury o średnicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe

Rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe o średnicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B  
25;  W-4,  M-100  odpowiadającego  wymaganiom  BN-62/6738-03,  04,  07  [17]  lub  alternatywnie  z  cegły  
kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających  
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,



2.3.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa wraz z domieszkami uszczelniającymi  
lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.

2.4.2. Komin włazowy

Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8 m odpowiadających wymaganiom  
BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Właz kanałowy
Według pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwłazowe - ślepe

2.5.1. Komora połączeniowa

Komorę  połączeniową  (ściany)  wykonuje  się  z  betonu  hydrotechnicznego  odpowiadającego  wymaganiom 
BN-62/6738-03,  -04,  -07  [17]  z  domieszkami  uszczelniającymi  lub  z  cegły  kanalizacyjnej  odpowiadającej  
wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Płyta pokrywowa

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg Katalogu  
powtarzalnych elementów drogowych [23].

2.5.3. Płyta denna

Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienki ściekowe

2.6.1. Wpusty uliczne żeliwne

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12]  i PN-H-74080-04 [13].

2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z  
betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20  
zbrojonego stalą StOS.

2.6.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20  
zbrojonego stalą StOS.

2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15.

2.6.6. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący  do wykonania  kanalizacji  deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
− żurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport rur kanałowych

Rury,  zarówno  kamionkowe  jak  i  betonowe,  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  w pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu,  z  wyjątkiem rur  betonowych  o 
stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w 
jednej warstwie.

4.3. Transport kręgów

Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji  
wbudowania.

4.5. Transport włazów kanałowych

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed  
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed  
przesuwaniem się podczas transportu.

4.7. 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.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed 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.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  -  wykopu  (ręcznie  lub  
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu  
mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału,  do których dodaje się obustronnie 0,4 m  
jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego  
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno  
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej  warstwy 0,20  m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów  
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu 
dna.

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o  
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z 
piaskiem o grubości  od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi  sączkami odwadniającymi.  Dla przewodów o średnicy  
powyżej  0,50  m,  na  warstwie  odwadniającej  należy  wykonać  fundament  betonowy,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o  
grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy zgodnie z  
dokumentacją projektową lub SST.Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.

5.5. 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 ‰,
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰
       (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰).

Największe  dopuszczalne  spadki  wynikają  z  ograniczenia  maksymalnych  prędkości  przepływu  (dla  rur  
betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych  5 m/s).

− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie  
z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
Ponadto  należy  dążyć  do  tego,  aby  zagłębienie  kanału  na  końcówce  sieci  wynosiło  minimum  2,5  m  w  celu  
zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanałowe

Rury kanałowe  układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych -  
zaleceniami  producenta  [24].Rury  ułożone  w wykopie  na  znacznych  głębokościach  (ponad  6  m)  oraz  znacznie  
obciążone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno  
podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać:
− sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych średnicy 0,20 

m,
− zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub żelbetowymi w przypadku uszczelniania  

rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m,
− specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez  

Inżyniera w przypadku stosowania rur „Wipro”,
− sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur żeliwnych kielichowych ciśnieniowych średnicy od 0,2  

do1,0 m.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m można łączyć  
na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą).



Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach  
od 45 do 90o.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie  
mniejszej niż +8o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału  
przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej  to  przy  wykonywaniu  przykanalików  należy  przestrzegać  
następujących zasad:
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do  

wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego),
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików 

nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m),
− długość  przykanalika  od  studzienki  ściekowej  (wpustu  ulicznego)  do  kanału  lub  studzienki  rewizyjnej  

połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej  

(tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych od 250  

‰ należy stosować rury żeliwne,
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o),
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku  

przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika  
na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w 
odległości min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

 Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  przy  wykonywaniu  studzienek  kanalizacyjnych  należy  
przestrzegać następujących zasad:
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach  

(max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku  
kanału,

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
− studzienki  należy  wykonywać  na  uprzednio  wzmocnionym  (warstwą  tłucznia  lub  żwiru)  dnie  wykopu  i  

przygotowanym fundamencie betonowym,
− studzienki  wykonywać  należy  zasadniczo  w wykopie  szerokoprzestrzennym.  Natomiast  w trudnych  warunkach  

gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
− w przypadku gdy różnica rzędnych  dna  kanałów w studzience  przekracza 0,50  m należy stosować studzienki  

spadowe-kaskadowe,
− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i  

wymiarach  uzasadnionych  obliczeniami  hydraulicznymi.  Natomiast  studzienki  zlokalizowane  na  kanałach  o  
średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.  
Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Sposób  wykonania  studzienek  (przelotowych,  połączeniowych  i  kaskadowych)  przedstawiony  jest  w  Katalogu  
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów 
drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23].
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
− komory roboczej,
− komina włazowego,
− dna studzienki,
− włazu kanałowego,
− stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia  
kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory  
roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym 
w dokumentacji projektowej.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 
umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9].



Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem  
kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie  
kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany  
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki  usytuowane w korpusach  drogi (lub innych miejscach  narażonych na obciążenia  dynamiczne)powinny  
mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg 
PN-H-74051-01 [10].
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna  
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu.
W ścianie  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  należy  zamontować  mijankowo  stopnie  złazowe  w  dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe

Dla  kanałów  o  średnicy  0,8  m  i  większych  należy  stosować  komory  przelotowe  i  połączeniowe  projektowane 
indywidualnie, złożone z następujących części:
− komory roboczej,
− płyty stropowej nad komorą,
− komina włazowego średnicy 0,8 m,
− płyty pod właz,
− włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komór roboczych:
− wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m,
− długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m,
− szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu stronach  

kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m,
− wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od promieni kinet,  

które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe  
1,50 m.

Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach do 100 m oraz przy  
zmianie kierunku kanału.
Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych.
Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.6. Studzienki bezwłazowe - ślepe

Minimalny  wymiar  studzienki  w  planie  wynosi  0,80  m.  Wszystkie  kanały  w  tych  studzienkach  należy  łączyć  
sklepieniami.
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułożeniu kanału.
W płycie dennej należy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału.
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,  natomiast w  
przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno  
mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem 
ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min. 1,50 m i  

max. 2,05 m),
− głębokość osadnika 0,95 m,
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany  
2 cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0 m  
od zakończenia łuku krawężnika.Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty 
powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.Każdy wpust powinien być podłączony do kanału  
za  pośrednictwem studzienki  rewizyjnej  połączeniowej,  studzienki  krytej  (tzw.  ślepej)  lub  wyjątkowo  za  pomocą  
wpustu bocznego.  
W  przypadkach  kolizyjnych,  gdy  zachodzi  konieczność  usytuowania  wpustu  nad  istniejącymi  urządzeniami  
podziemnymi,  można  studzienkę  ściekową  wypłycić  do  min.  0,60  m  nie  stosując  osadnika.  Osadnik  natomiast  



powinien  być  ustawiony  poza  kolizyjnym  urządzeniem  i  połączony  przykanalikiem  ze  studzienką,  jak  również  z 
kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury  betonowe  i  żelbetowe  użyte  do  budowy  kanalizacji  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją,  zgodnie  z  
zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut  
Techniki  Budowlanej  w  1986  r.  [21].Zabezpieczenie  rur  kanałowych  polega  na  powleczeniu  ich  zewnętrznej  i  
wewnętrznej  powierzchni  warstwą  izolacyjną  asfaltową,  posiadającą  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez  
upoważnioną jednostkę. Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie  rur  w  wykopie  należy  prowadzić  warstwami  grubości  20  cm.  Materiał  zasypkowy  powinien  być  
równomiernie układany i  zagęszczany po obu stronach przewodu.  Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z  
określonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i  zapraw i  ustalić  
receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością  
określoną w niniejszej SST i 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,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

− 6.2.3. 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,
− odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  od  osi  przewodu  

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

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z  

pkt 5.5.9,
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
− wykonane komory,
− wykonana izolacja,
− zasypany  zagęszczony wykop.
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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− wykonanie sączków,
− wykonanie wylotu kolektora,
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
− wykonanie izolacji rur i studzienek,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

-zgodnie z przedmiarem robót



D-04.01.01
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych  SST

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

Zakres robót obejmuje – zgodnie z przedmiarem robót 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 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

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i 
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
−koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
−walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

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

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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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 tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

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

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

Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym  do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy 
grunt  spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy 
kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od podanego w tablicy 1.  Wskaźnik  zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

 Minimalna wartość Is dla:
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch 
ciężki

i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

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

 
1,00

 
1,00

 
0,97

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia  należy oprzeć na metodzie  obciążeń płytowych.  Należy określić  pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania w czasie robót

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

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

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

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

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

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża

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

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

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

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta  i  wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien  być 
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli  jako kryterium dobrego zagęszczenia  stosuje się porównanie  wartości  modułów odkształcenia,  to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być 
większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

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

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności określone są w Umowie.
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D-04.02.01
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

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

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rodzaje materiałów

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

2.3. Wymagania dla kruszywa

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

15

85
5

D
d ≤

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

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

b) zagęszczalności, określony zależnością:

U
d
d

= ≥60

10
5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,



d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Żwir  i  mieszanka stosowane do wykonywania  warstw odsączających  i  odcinających  powinny spełniać  wymagania 
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowłókniny

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

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Składowanie kruszywa

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

2.5.2. Składowanie geowłóknin

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót

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

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport kruszywa

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

4.3. Transport geowłóknin

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
− niedopuszczenie  do kontaktu  bel  z  chemikaliami,  tłuszczami oraz  przedmiotami  mogącymi  przebić  lub rozciąć 

geowłókniny.
Każda  bela  powinna  być  oznakowana  w sposób  umożliwiający  jednoznaczne  stwierdzenie,  że  jest  to  materiał  do 
wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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



5.2. Przygotowanie podłoża

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

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu  równiarki,  z  zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewiduje  wykonanie  warstwy odsączającej  lub  odcinającej  o  grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach,  w których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem wymienić  kruszywo  na 
materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  należy  przystąpić  do  jej 
zagęszczania.
Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo  przesuwać  pasami 
podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w kierunku  jej  osi.  Zagęszczanie  nawierzchni  o  jednostronnym  spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i  odsączająca  powinna  być  zagęszczana  płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby  Proctora,  przeprowadzonej  według  PN-B-04481  [1].  Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określać  zgodnie  z 
BN-77/8931-12 [8].
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstwę  odsączającą  lub  odcinającą,  uniemożliwia 
przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  normalnej  próby Proctora,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na 
metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić  pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  warstwy  według 
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% 
jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć 
przez  mieszanie i  napowietrzanie.  W przypadku,  gdy wilgotność  kruszywa  jest  niższa od wilgotności  optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
− określenia  grubości  warstwy  materiału  w  stanie  luźnym  koniecznej  do  uzyskania  wymaganej  grubości  po 

zagęszczeniu,
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu,  jakie  będą  stosowane  do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

5.5. Rozkładanie geowłóknin

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

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin

Po  powierzchni  warstwy  odcinającej  lub  odsączającej,  wykonanej  z  geowłóknin  nie  może  odbywać  się  ruch 
jakichkolwiek pojazdów.



Leżącą wyżej  warstwę nawierzchni  należy wykonywać  rozkładając  materiał  „od czoła”,  to znaczy tak,  że pojazdy 
dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

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

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

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

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

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

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

6 Ukształtowanie  osi  w 
planie *)

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

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

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

8 Zagęszczenie, 
wilgotność kruszywa

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

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

6.3.2. Szerokość warstwy

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

6.3.3. Równość warstwy

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

6.3.4. Spadki poprzeczne



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

6.3.5. Rzędne wysokościowe

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

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

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

6.3.7. Grubość warstwy

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

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

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

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin

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

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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



9.2. Cena jednostki obmiarowej

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

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

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

– zgodnie z przedmiarem robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

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

Żwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

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

10.2. Inne dokumenty

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



D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach:

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

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

1.3. Zakres robót objętych SST

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

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

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

2.3. Wymagania dla materiałów

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

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia

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

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2)

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4  do  1,2

od 0,4  do  0,6
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez 
Inżyniera.



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:
−szczotek mechanicznych,              
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. 
−sprężarek,
−zbiorników z wodą,
−szczotek ręcznych.

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

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

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

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

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

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

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

1
2
3

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

   od 20 do 40 *)

od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu 
na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej 
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.



Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni 
przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D.04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych i  należy je stosować w  
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z  
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 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].

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rodzaje materiałów

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

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1. cz.1

Wymagania

Lp
.

Wyszczególnienie
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane

Żużel Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc-nicza zasad-
nicza

pomoc-nicza zasad-nicza pomoc-
nicza

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

od 2 do  
10

od 2         do 
12

od 2 do 
10

od 2         do  
12

od 2 do 10 od 2 
do 12

PN-
B-06714-15  
[3]

2 Zawartość nadziarna,  
% (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10

PN-
B-06714-15  
[3]

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

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

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481  

[1]



więcej niż
5 Wskaźnik piaskowy po  

pięciokrotnym zagęszczeniu  
metodą               I lub II wg 
PN-B-04481, %

od 30 do 
70

od 30  do 70 od 30 do 
70

od 30 do 70 - - BN-64/8931
-01 [26]

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]

Tablica 1. cz.2
Wymagania

Lp
.

Wyszczególnienie
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane

Żużel Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc-nicza zasad-
nicza

pomoc-nicza zasad-nicza pomoc-
nicza

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 2,5 4 3 5 6 8

PN-
B-06714-18  
[6]

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

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

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

- - - - 1 3

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

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

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

11 Wskaźnik nośności wnoś 

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

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S06102
[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą

Na warstwę odsączającą stosuje się:
−piasek pospółkę.

2.3.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw

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

2.3.6. Woda

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 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)równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
b)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 SST 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem                 i  
zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
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. 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.

5.4. 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca lub producent mieszanki powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych  
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań 

1 Zagęszczenie warstwy 2 próbek na 1000 m2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.  W przypadku stwierdzenia złego uziarnienie w  
czasie jego oględzin można pobierać próbki 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%.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  [30].  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest  
niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg 
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 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

3 Równość poprzeczna Ocena ciągła

4 Spadki poprzeczne) Ocena ciągła

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 co  najmniej  w  dwóch  przekrojach  na  każde  

1000 m



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. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

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

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

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

6.4.8. Nośność podbudowy

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

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o 
wskaźniku  

wnoś nie  
mniejszym 

Wskaźnik  
zagęszczenia IS 

nie
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia  
mierzony płytą o średnicy 30 cm,  

MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od pierwszego  
obciążenia E1

od drugiego  
obciążenia E2

60
80

120

1,0
1,0

1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80

100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione  
przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału  
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

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

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę  podbudowy.  
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie            z  
decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty  te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót  nastąpi  ponowny pomiar i  ocena grubości warstwy,  
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona  wszelkie  roboty  niezbędne  do  
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych i  należy je stosować w  
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST 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 SST  D-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.  Wymagania  
ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt  
2.3.2.

3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  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 SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania  
ogólne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 5.4.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  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 SST 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 SST 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 SST  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 SST 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 SST 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 SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  i  odebranej  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  
mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.
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NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA ŚCIERALNA

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

                      

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

1.2. Zakres stosowania SST

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  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.

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.

1.5. szczegółowe wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

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

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

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

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje 
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami. 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu :
–wytwórnia (otaczarka) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
–układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
–skrapiarka,
–walce stalowe gładkie, 
–walce ogumione
–szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów. Mieszankę  mineralno-asfaltową należy   dowozić  na  budowę pojazdami  samowyładowczymi.  Podczas  
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed wystygnięciem 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. szczegółowe zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

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

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 2 
Tablica 2. 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 



5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce.
 Tablica 3. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  z betonu asfaltowego powinno 

być na całej powierzchni:
–ustabilizowane i nośne,
–czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
–wyprofilowane, równe i bez kolein,
–suche.

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.

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 geosyntetyków.
5.7. Połączenie międzywarstwowe

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 przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości  
podanej w przeliczeniu na Pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:
zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując  skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne 
lancą  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.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 4. Temperatura otoczenia  

może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej  
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Tablica 4. 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 +5 +10



cm

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Właściwości warstwy AC 

Typ i wymiar 
mieszanki

Projektowana 
grubość 
warstwy 

technologiczne
j [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 SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.2. Badania Wykonawcy

Wyniki  badań  Wykonawcy  należy przekazywać  Inżynierowi  na  jego  żądanie.  Inżynier  może  zdecydować  o  dokonaniu 
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne 
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. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm. 
Szerokość  warstwy  asfaltowej  niżej  położonej,  nie  ograniczonej  krawężnikiem lub opornikiem w nowej  konstrukcji  nawierzchni, 
powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny być większe 
od podanych w tablicy 6.



Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy Ocena ciągła
3 Spadki poprzeczne warstwy Ocena ciągła
7 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość
9 Wygląd warstwy ocena ciągła
10 Zagęszczenie warstwy i grubość 2 próbki z powierzchni do 1000 m2
11 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni  powinny być  wykonane  w linii  prostej,  równolegle  lub prostopadle  do osi.  Złącza  w konstrukcji 
wielowarstwowej  powinny  być  przesunięte  względem siebie  co  najmniej  o  15  cm.  Złącza  powinny być  całkowicie  związane,  a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 35 mm ponad ich powierzchnię. 
Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc  przeasfaltowanych,  porowatych, 
łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.
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NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA

wg  WT-1  i  WT-2  z 2010 r.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''
1.2. Zakres stosowania SST

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

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem 
warstwy wiążącej  i wyrównawczej  z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie  asfaltowe 2010 [65] z 
mieszanki  mineralno  -asfaltowej  dostarczonej  od  producenta.  W przypadku  produkcji  mieszanki  mineralno  -  asfaltowej  przez 
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji.

Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać  dla dróg kategorii  ruchu od KR1 do KR6. 
Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria
ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2
KR 3-4
KR 5-6

AC11W 2)  , AC16W  
AC16W, AC22W
AC16W, AC22W

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷KR6 przy spełnieniu wymagań jak w tablicach  
16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zależności od KR.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

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

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

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

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje 
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu :
–wytwórnia (otaczarka) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
–układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,



–skrapiarka,
–walce stalowe gładkie, 
–walce ogumione
–szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi. Podczas transportu i postoju 
przed  wbudowaniem  mieszanka  powinna  być  zabezpieczona  przed  wystygnięciem  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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
Przed przystąpieniem do  robót  Wykonawca  dostarczy Inżynierowi  do akceptacji  projekt  składu  mieszanki  mineralno-

asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5. 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach.
Tablica 2. Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  oraz  zawartość  lepiszcza  do  betonu  asfaltowego  do  warstwy  wiążącej  i 
wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6  [65]

Właściwość
Przesiew,   [% (m/m)]
AC11W
KR1-KR2

AC16W
KR1-KR2

AC16W
KR3-KR6

AC22W
KR3-KR6

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartość lepiszcza,  
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce.

Tablica 3. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50
Asfalt 50/70
Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 50/70
PMB 25/55-60

od 155 do 195
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  z betonu asfaltowego powinno 

być na całej powierzchni:
–ustabilizowane i nośne,
–czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
–wyprofilowane, równe i bez kolein,
–suche.

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.

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 geosyntetyków.
5.7. Połączenie międzywarstwowe

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 przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości  
podanej w przeliczeniu na Pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:
zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując  skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne 
lancą  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.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 4. Temperatura otoczenia 

może  być  niższa  w  wypadku  stosowania  ogrzewania  podłoża.  Nie  dopuszcza  się  układania  mieszanki  mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Tablica 4. Minimalna  temperatura  otoczenia  na  wysokości  2m  podczas  wykonywania  warstwy  wiążącej  lub 
wyrównawczej z betonu asfaltowego

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

Warstwa wiążąca 0 +5
Warstwa wyrównawcza 0 +5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 5.
Tablica 5 . Właściwości warstwy AC 

Typ  i  wymiar 
mieszanki

Projektowana 
grubość  warstwy 
technologicznej 
[cm]

Wskaźnik 
zagęszczenia 
[%]

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

AC11W,  KR1÷KR2 4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0
AC16W,  KR1÷KR2 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0
AC16W,  KR3÷KR6 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0
AC22W,  KR3÷KR6 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0

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

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m.
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 SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.2. Badania Wykonawcy

Wyniki  badań Wykonawcy należy przekazywać  Inżynierowi  na jego żądanie.  Inżynier  może zdecydować o dokonaniu 
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne 
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. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm. 
Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, 
powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności  podłużne i  poprzeczne warstw z  betonu asfaltowego   mierzone wg BN-68/8931-04 [9]  nie powinny być 
większe od podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy Ocena ciągła
3 Spadki poprzeczne warstwy Ocena ciągła
7 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość
9 Wygląd warstwy ocena ciągła

10 Zagęszczenie warstwy i grubość 2 próbki z powierzchni do 1000 m2
11 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej,  równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej  powinny być  przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie  związane,  a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa  ścieralna  przy  opornikach  drogowych  i  urządzeniach  w  jezdni  powinna  wystawać  35  mm  ponad  ich 
powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc  przeasfaltowanych,  porowatych, 
łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D-05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach:

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni  
asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu:
− uszorstnienia nawierzchni,
− profilowania,
− napraw nawierzchni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Recykling  nawierzchni  asfaltowej  -  powtórne  użycie  mieszanki  mineralno-asfaltowej  odzyskanej  
z nawierzchni.

1.4.2.  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni  
asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do frezowania

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną 
głębokość.
Frezarka  powinna  być  sterowana  elektronicznie  i  zapewniać  zachowanie  wymaganej  równości  oraz  pochyleń  
poprzecznych  i  podłużnych  powierzchni  po  frezowaniu.  Do małych  robót  (naprawy części  jezdni) Inżynier  może  
dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość  
bębna  może  być  dostosowana  do  szerokości  skrawanych  elementów  nawierzchni.  Przy  frezowaniu  całej  jezdni  
szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m.
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na 
środki transportu.



Przy  frezowaniu  warstw  asfaltowych  na  głębokość  ponad  50  mm,  z  przeznaczeniem  odzyskanego  materiału  do  
recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów bębna  
skrawającego  jest  zgodny  z  kierunkiem  ruchu  frezarki.  Za  zgodą  Inżyniera  może  być  dopuszczone  frezowanie  
przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy  pracach  prowadzonych  w terenie  zabudowanym  frezarki  muszą,  a  poza  nimi  powinny,  być  zaopatrzone  w  
systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.
Wykonawca  może  używać tylko frezarki  zaakceptowane przez  Inżyniera.  Wykonawca powinien  przedstawić dane  
techniczne  frezarek,  a  w przypadkach  jakichkolwiek  wątpliwości  przeprowadzić  demonstrację  pracy  frezarki,  na 
własny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport sfrezowanego materiału

Transport  sfrezowanego  materiału  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  zapewnić  pracę  frezarki  bez  postojów.  
Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i  
SST.
Jeżeli  frezowana nawierzchnia  ma być  oddana  do  ruchu  bez  ułożenia  nowej  warstwy ścieralnej,  to  jej  tekstura  
powinna  być  jednorodna,  złożona  z  nieciągłych  prążków  podłużnych  lub  innych  form  geometrycznych,  
gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni,  to wówczas, ze względów bezpieczeństwa  
należy spełnić następujące warunki:
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 40  

mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się  

większy  uskok  niż  określono  w  pkt  b),  ale  przy  głębokości  większej  od  75  mm  wymaga  on  specjalnego  
oznakowania,

d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.

5.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej

Technologia  ta  ma  zastosowanie  w  przypadku  nawierzchni  nowych,  które  charakteryzują  się  małą  szorstkością  
spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu.
Frezarka  powinna  ściąć  około  12  mm  warstwy  ścieralnej  tworząc  szorstką  makroteksturę  powierzchni.  Zęby  
skrawające na obwodzie bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić regularną rzeźbę powierzchni po  
frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub innych deformacji. Jeżeli  
frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa warstwa ścieralna, to frezarka musi być  
sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokość bębna frezującego nie może być  
mniejsza od 1800 mm.
Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być sterowana mechanicznie, a  
wymiar bębna skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i zaakceptowany przez Inżyniera.

5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw
       asfaltowych



Do  frezowania  należy  użyć  frezarek  sterowanych  elektronicznie,  względem  ustalonego  poziomu  odniesienia,  
zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z 
dokładnością  5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na głębokość  
określoną w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej
   na zimno

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów

3 Spadki poprzeczne co 50 m

4 Szerokość frezowania co 50 m

5 Głębokość frezowania na bieżąco, według SST

6.2.2. Równość nawierzchni

Nierówności  powierzchni  po  frezowaniu  mierzone  łatą  4-metrową  zgodnie  z  BN-68/8931-04  [1]  nie  powinny  
przekraczać 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5%.

6.2.4. Szerokość frezowania

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością  5  
cm.

6.2.5. Głębokość frezowania

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością  5  
mm.
Powyższe  ustalenia  dotyczące  dokładności  frezowania  nie  dotyczą  wyburzenia  kilku  lub  wszystkich  warstw  
nawierzchni  przy  naprawach  kapitalnych.  W  takim  przypadku  wymagania  powinny  być  określone  w  SST  w 
dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

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



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− frezowanie,
− transport sfrezowanego materiału,
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

-zgodnie z przedmiarem robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

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



D.05.03.23a

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

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

1.2. Zakres stosowania SST

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni:
− dróg  (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania,
− przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych,
− placów ulicznych, parkingów,  wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych,
− chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży,
− ścieżek rowerowych,
oraz  do  umocnienia  skarp,  pasów  dzielących  dróg,  ścieków,  rowów,  schodów,  małej  architektury  drogowej,  
elementów miejsc obsługi podróżnych itp.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej  
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub  
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2.  Krawężnik -  prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,  charakteryzujący się  
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.

1.4.4.  Obrzeże  -  element  budowlany,  oddzielający  nawierzchnie  chodników  i  ciągów  pieszych  od  terenów  nie  
przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.5.  Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi  materiałami  
wypełniającymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń  
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.



2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa  

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka  dwuwarstwowa  (z  betonu  warstwy  spodniej  konstrukcyjnej  i  warstwy  fakturowej  (górnej)  zwykle 

barwionej grubości min. 4mm,
2. gatunek,  w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj.  od rodzaju,  liczby i wielkości wad powierzchni,  krawędzi  

i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,

4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

 Pożądane  jest,  aby  wymiary  kostek  były  dostosowane  do  sposobu  układania  i  siatki  spoin  oraz  umożliwiały  
wykonanie  warstwy  o  szerokości  1,0  m  lub  1,5  m  bez  konieczności  przecinania  elementów  w  trakcie  ich  
wbudowywania w nawierzchnię.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać  aprobatę  techniczną,  wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut  
Badawczy Dróg i Mostów) lub być zgodna z stosowną normą PN-EN.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku  
braku  wystarczających  ustaleń,  powinna mieć  charakterystyki  określone  przez  odpowiednie  procedury  badawcze  
IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
1) kształt  i  wymiary  powinny  być  zgodne  z  deklarowanymi  przez  producenta,  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od  

wymiarów:
− długość i szerokość  3,0 mm,
− grubość  5,0 mm,

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
− 50 MPa, dla klasy „50”,
− 35 MPa, dla klasy „35”,

3) mrozoodporność:  po  30  cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  próbek  w  3%  roztworze  NaCl  lub  150  cyklach  
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
− łączna masa ubytków betonu w postaci  zniszczonych narożników i  krawędzi,  odprysków kruszywa itp.  nie  

powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż  

20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:

− 3,5 mm, dla klasy „50”,
− 4,5 mm, dla klasy „35”,

6) szorstkość,  określona  wskaźnikiem  szorstkości  SRT  (Skid  Resistance  Tester)  powierzchni  licowej  górnej,  
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

7) wygląd  zewnętrzny:  powierzchnie  elementów  nie  powinny  mieć  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  krawędzie 
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne  
wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.



(Uwaga:  Naloty  wapienne  -  wykwity  w  postaci  białych  plam  -  powstają  w  wyniku  naturalnych  procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia;  naloty te powoli  znikają w 
okresie do 2 lat). 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Właściwości Wymagania
gatunek 1 gatunek 2

1 Stan powierzchni licowej:
− tekstura

− rysy i spękania
− kolor według katalogu  

producenta

− przebarwienia

− plamy, zabrudzenia niezmy-
walne wodą

− naloty wapienne

jednorodna w danej  
partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne  
niekontras-towe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

jednorodna w danej  
partii
niedopuszczalne
dopuszczalne różnice w 
odcieniu tego samego 
koloru
dopuszczalne kontrasto-
we przebarwienia tego 
samego koloru na poje-
dynczej kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni  
bocznych:
− dopuszczalna liczba w 

1 kostce
− dopuszczalna wielkość 

(długość i szerokość)

2

30 mm x 10 mm

2

50 mm x 20 mm
3 Szczerby i  uszkodzenia  krawę-

dzi i naroży przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawędzi  
pionowych
− dopuszczalna liczba w 

1 kostce
− dopuszczalna wielkość 

(długość i głębokość)

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm

2.2.3. Składowanie kostek

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym  
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
− piasek  łamany  (0,0752)  mm,  mieszankę  drobną  granulowaną  (0,0754)  mm  albo  miał  (04)  mm,  

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113:1996  [2],  cementu  powszechnego  użytku  spełniającego  wymagania  PN-B-19701:1997  [4]  i  
wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
− piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej



− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe 
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub  
aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w  
nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 
1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu  kruszywa  przed  
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można  
stosować:
a) krawężniki  i  obrzeża  betonowe  wg  BN-80/6775-03/04  [7]  lub  z  betonu  wibroprasowanego  posiadającego 

aprobatę techniczną,
b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg SST D-08.05.00 „Ścieki”.
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a             i   2.3 b,
b) ławach  żwirowych,  tłuczniowych  lub  betonowych,  spełniających  wymagania  wg  SST  D-08.01.0108.01.02  

„Krawężniki” [17], D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i D-08.05.00 „Ścieki” [19].
Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według  typów,  
rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

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

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

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową,  
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt  do  wykonania  koryta,  podbudowy  i  podsypki  powinien  odpowiadać  wymaganiom  właściwych  SST,  
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym 
SST zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
Do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych  należy  stosować  sprzęt  odpowiadający  wymaganiom   SST  D-05.03.04a  
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu  
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone  
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.



Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe,  
którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również 
dźwigi samochodowe.
Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  stalowymi  lub  plastikowymi,  zabezpieczającymi  kostki  przed  
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i  
kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były  
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  Krawężniki  betonowe  należy  
układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach  
drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone  
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w 
fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.

5.2. Podłoże i koryto

Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed  nadmiernym  
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod  podbudowę lub nawierzchnię  powinno być  wyprofilowane zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  oraz  
przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  SST  D-04.01.01  „Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem 
podłoża” [11].
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja  nawierzchni  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  (przykłady  konstrukcji  
nawierzchni podaje załącznik 2).
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym WP  

35 wg [8].
Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podbudowy,  podsypki  cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułożenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy  wykonywaniu  nawierzchni  na  podsypce  piaskowej,  podstawowych  czynności  jest  mniej,  gdyż  nie  występują  
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj  podbudowy przewidzianej  do wykonania pod warstwą betonowej kostki  brukowej  powinien być zgodny z  
dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.:
a) D-04.01.0104.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [11],
b) D-04.04.0004.04.03  „Podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie”  (z  kruszywa  naturalnego  lub  

łamanego) [12],
c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [13],
d) D-04.05.0004.05.04  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw   stabilizowanych  spoiwami 

hydraulicznymi” [14],



e) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne  rodzaje  podbudów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm,  wytycznych  IBDiM  lub  indywidualnie  
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  ustala  inaczej,  to  materiały  do  wykonania  obramowań  powinny  
odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.
Ustawianie  krawężników,  obrzeży  i  ew.  wykonanie  ścieków  przykrawężnikowych  powinno  być  zgodne  
z  wymaganiami  zawartymi  w  SST  D-08.01.0108.01.02  „Krawężniki”  [17],  D-08.03.01  „Betonowe  obrzeża  
chodnikowe” [18] i D-08.05.00 „Ścieki” [19].
Krawężniki  i  obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.  Przed  ich  
ustawieniem,  pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia  szerokości  nawierzchni  
i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35  
cm,  a  wymagania  dla  materiałów  na  podsypkę  powinny  być  zgodne  z  pktem  2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  od  
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.
Podsypkę  piaskową należy zwilżyć wodą,  równomiernie rozścielić  i  zagęścić lekkimi walcami  (np.  ręcznymi) lub  
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę  cementowo-piaskową  stosuje  się  z  zasady  przy  występowaniu  podbudowy  pod  nawierzchnią  z  kostki.  
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej  
podbudowie, przy zachowaniu:
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce,  wilgotność układanej  podsypki  powinna być taka,  aby  po ściśnięciu podsypki  w dłoni  podsypka nie  
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie  
podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie  nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4  m.  Rozścielona  
podsypka  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  w  stanie  wilgotnym,  lekki  walcami  (np.  ręcznymi)  lub  
zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać  
wodą  w takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą  grubość  podsypki.  Rozścielenie  podsypki  z  suchej  zaprawy  może  
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone  przed  rozpoczęciem  wiązania  
cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady  
podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających  
ustaleń  Wykonawca  przedkłada  odpowiednie  propozycje  do  zaakceptowania  Inżynierowi.  Przed  ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie  
po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia  
nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach  
od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym  
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie  
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie  
wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek.  
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.



Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,  tak aby układarka  
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania  
mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio  przygotowana  przez  
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie  
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki  
w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza  
się.
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów itp.)  powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek  
ściekowych (ścieków).
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe  
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W  
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na  
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około  
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 
stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  należy  
rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

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

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin  pomiędzy  dłuższymi  
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał  
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawą  cementowo-piaskową,  spełniającą  wymagania  pktu  2.3  d),  jeśli  nawierzchnia  jest  na  podsypce  

cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym  
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę  cementowo-piaskową  zaleca  się  przygotować  w  betoniarce,  w  sposób  zapewniający  jej  wystarczającą  
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami  
lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze  
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne,  
wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to 
nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-
piaskową,  należy  przewidzieć  wykonanie  szczelin  dylatacyjnych  w  odległościach  zgodnych  z  dokumentacją  
projektową lub  SST  względnie  nie  większych  niż  co  8  m.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych  powinna  umożliwiać  
przejęcie  przez  nie  przemieszczeń  wywołanych  wysokimi  temperaturami  nawierzchni  w  okresie  letnim,  lecz  nie  
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie  
2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w 
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności  
podłoża (np.  nad przepustami,  przy przyczółkach mostowych,  nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).  
Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.



5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

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

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

− aprobatę techniczną,
− certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech  

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiałów
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości  

Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW W CZASIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH Z  
KOSTKI PODAJE TABLICA 2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki  obmiarowe  robót  towarzyszących  budowie  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  (podbudowa,  
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i  
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

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

1.3. Zakres robót objętych SST

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

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

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

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

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów

Podstawowe  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  punkcie  2.6,  a  szczegółowe  wymagania  określone  są  
w „Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg

2.6.1.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm  
(na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub  
wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk,  
powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  cienkowarstwowego  określa  aprobata  techniczna  odpowiadająca  
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego



Materiałami  do  znakowania  grubowarstwowego  powinny  być  materiały  umożliwiające  nakładanie  ich  warstwą 
grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach  
ustalonych  przez  producenta  i  nakładanymi  na  nawierzchnię  odpowiednim aplikatorem.  Masy te  powinny  tworzyć 
warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej.Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi  
rozpuszczalników,  dostarczanymi  w  postaci  bloków,  granulek  lub  proszku.  Przy  stosowaniu  powinny  dać  się  
podgrzewać do  stopienia  i  aplikować ręcznie lub  maszynowo.  Masy te  powinny  tworzyć  warstwę kohezyjną  przez  
ochłodzenie.
Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  grubowarstwowego  i  wykonanych  z  nich  elementów 
prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   cienko-   i grubowarstwowego
Zawartość  składników  lotnych  (rozpuszczalników  organicznych)  nie  powinna  przekraczać  w  materiałach  do  
znakowania:
− cienkowarstwowego 30% (m/m),
− grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości  
większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

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

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do znakowania cienko- i  grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości  
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej  6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez  
producenta.
Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przechowywać  w  magazynach  odpowiadających  zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać  
się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:
− szczotek  mechanicznych  (zaleca  się  stosowanie szczotek  wyposażonych  w urządzenia  odpylające)  oraz  szczotek  

ręcznych,
− frezarek,
− sprężarek,
− malowarek,
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
− sprzętu do badań, określonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność,  bezpieczny  
transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą  
PN-O-79252 [2]. 



Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed  
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Warunki atmosferyczne

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

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej

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

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

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

5.5. Przedznakowanie

W celu  dokładnego  wykonania  poziomego  oznakowania  drogi,  można  wykonać  przedznakowanie,  stosując  się  do  
ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniach  
Inżyniera.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę,  np.  farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem.  
Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy  
zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
W  przypadku  odnawiania  znakowania  drogi,  gdy  stare  znakowanie  jest  wystarczająco  czytelne  i  zgodne  
z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

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

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi

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



5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

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

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak najmniej  
uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
− cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
− grubowarstwowego, metodą frezowania,
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do  
podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.
Usuwanie  oznakowania  na  czas  robót  drogowych  może  być  wykonane  przez  zamalowanie  nietrwałą  farbą  barwy  
czarnej.
Materiały  pozostałe  po  usunięciu  oznakowania  należy  usunąć  z  drogi  tak,  aby  nie  zanieczyszczały  środowiska,  
w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.4. Trwałość oznakowania

Trwałość oznakowania  oceniana jako  stopień zużycia  w 10-stopniowej  skali  na  zasadzie  porównania  z wzorcami,  
wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
− farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,
− pozostałymi materiałami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do  
ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie może  
przekraczać 2 godzin.

6.3.1.6. Grubość oznakowania

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 m,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm,
c) punktowych  elementów  odblaskowych  umieszczanych  na  części  jezdnej  drogi,  co  najwyżej  15  mm,  

a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm.



Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub
           grubowarstwowego

Wykonawca  wykonując  znakowanie  poziome  z  materiału  cienko-  lub  grubowarstwowego  przeprowadza  przed  
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,  
następujące badania:

a) przed rozpoczęciem pracy:
− sprawdzenie oznakowania opakowań,
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
− pomiar wilgotności względnej powietrza,
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
− badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:
− pomiar grubości warstwy oznakowania,
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
− pomiar  poziomych  wymiarów oznakowania,  na  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  „Instrukcją  o  znakach  

drogowych poziomych” [3],
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250  x 0,8 mm) Wykonawca powinien  
przechować do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań:
− widzialności w dzień,
− widzialności w nocy,
− szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w „Warunkach  
technicznych POD-97” [4].  Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt  badań  
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach  
drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom:
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10  

kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej,
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż  

 50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie  
usunąć zbędne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy  
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być  
dokonany po:
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
− przedznakowaniu,
− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań  
jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu  gwarancyjnego,  ustalonego  w  SST.  Sprawdzeniu  
podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4].
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy,
− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące,
b) dla  oznakowania  grubowarstwowego  lub  znakowania  punktowymi  elementami  odblaskowymi:  co  najmniej  24  

miesiące.
W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań:
a) cienkowarstwowych
− dla  wymalowań  farbami  problematyczne  jest  udzielenie  gwarancji  na  wykonane  oznakowanie  w  przypadku  

nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1  
listopada do 31 marca,

− na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, pożądane jest  
skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3  
miesięcy,

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres gwarancyjny  
dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca,

− na  nawierzchniach  drogowych  o  silnie  zdeformowanej,  spękanej,  łuszczącej  się  powierzchni,  na  złączach  
podłużnych  jeśli  są  niejednorodne,  tj.  ze  szczelinami,  garbami  podłużnymi  i  poprzecznymi,  na  nawierzchniach  
smołowych (także z  powierzchniowym utrwaleniem smołą), na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna  
powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do  
usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno się udzielać,

− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należałoby  
skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym;

b) grubowarstwowych
− na  nawierzchniach  bitumicznych  ułożonych  do  1  miesiąca  przed  wykonaniem  oznakowania  masami  

chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1 
roku, dla przejść dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesięcy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
− przygotowanie i dostarczenie materiałów,
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
− przedznakowanie,
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i  

„Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,  
Warszawa, 1997.



D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru oznakowania pionowego w ramach zadania pt:

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

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

1.3. Zakres robót objętych SST

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

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

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji – nie dotyczy

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

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

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót

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

3.2. Trwałość wykonania znaku pionowego

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

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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



5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

5.2. Jednostka obmiarowa

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

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 



D.08.01.01
KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników:
− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
− betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,
− betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,
− betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

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

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące  
oraz nawierzchnie drogowe.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
− krawężniki betonowe,
− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:
U   -   uliczne,
D   -   drogowe.



2.3.2. Rodzaje

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych:
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”,
− prostokątne         - rodzaj „b”.

2.3.3. Odmiany

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100  
cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników



Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm
krawężnika krawężnika l b h c d r

U a 100
20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0

D b 100
15
12
10

20
25
25

- - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

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

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i  

uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie  górne  
(ścieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

2.4.3. Składowanie

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

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawężników  
dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
− nasiąkliwością, poniżej 4%,
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].



2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem                     z  
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

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

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu  

2.4.4,
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt 

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

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport krawężników

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

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne  
- przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się                       w  
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy  w planie  z  uwzględnieniem w szerokości  dna  wykopu  ew.  konstrukcji  
szalunku.



Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ława żwirowa

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

5.3.2. Ława tłuczniowa

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

5.3.3. Ława betonowa

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

5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

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

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej

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

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości  
3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4. Wypełnianie spoin

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników  
betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń  
występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru  
stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez  
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.



6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  powinny  obejmować  wszystkie  
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

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

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na  
każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać  1 cm.

d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie  ław  bada  się  w  dwóch  przekrojach  na  każde  100  m.  Ławy  ze  żwiru  lub  piasku  nie  mogą  wykazywać  śladu  urządzenia  
zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna              z ławy.

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

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

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

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

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 



D-08.03.01
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                    i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

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

1.4. Określenia podstawowe

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Stosowane materiały

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

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

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

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm
obrzeża 1 b h r

On
75

100
6
6

20
20

3
3



Ow
75
90

100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

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

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3
Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających  powierzchnie  górne 
(ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe  
powierzchnie:
liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT 

Transport obrzeży zgodnie z wymaganiami producenta

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].



Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy  w planie  z  uwzględnieniem w szerokości  dna  wykopu  ew.  konstrukcji  
szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

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

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

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

6.3. Badania w czasie robót

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

głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 
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    WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu wjazdów i  
wyjazdów z bram w ramach: 

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
Niniejsza ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem zjazdów i wyjazdów z  
bram z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST 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
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania wjazdów i wyjazdów z bram
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wjazdów i wyjazdów z bram według zasad niniejszej ST są:
- Krawężniki betonowe
- Kostka brukowa betonowa
-  Kruszywo łamane
- Kruszywo naturalne
-  Piasek
- Cement
− Woda

2.3. Kostka brukowa betonowa
2.3.1. Rodzaj kostki brukowej betonowej
Do wykonania robót należy stosować kostkę betonową klasy „50”, gatunku 1 lub 2, o grubości 80 mm, 
wymagania wg Projektu PN Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych.  
Wymagania i badania IBDiM 1997 r
Kształt i kolorystykę kostki betonowej powinien ustalić Wykonawca z Zamawiającym.
2.3.2. Składowanie
Kostka betonowa powinna być składowana w pozycji jak przy ich transporcie na paletach drewnianych na 
otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek na podsypki i do zapraw
Piasek na podsypki powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712, a do zapraw cementowo piaskowej  
PN-79/B- 06711.Składowanie piasku powinno być zorganizowane w sposób chroniący go przed 
zanieczyszczeniem, przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.
2.5. Cement
Do podsypki cementowo – piaskowej należy stosować cement portlandzki CEM I 32.5 lub CEM I 32.5R 
spełniający wymagania PN-B-19701.
2.6. Woda
Woda do wykonania chudego betony oraz stosowana do podsypki powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem chodnika z betonowej kostki brukowej należy wykonać ręcznie, przy użyciu 
drobnego sprzętu pomocniczego.
Do zagęszczania podłoża i podbudowy można stosować zagęszczarki wibracyjne i ubijaki mechaniczne lub inny 
sprzęt zagęszczający zaakceptowany przez Inżyniera.
Do układania kostki brukowej betonowej stosuje się piłę tarczową lub inne urządzenie do cięcia betonu, 
wibracyjna
zagęszczarka płytowa z osłoną z tworzywa sztucznego do zagęszczenie nawierzchni oraz inny sprzęt pod 
warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Kostka betonowa
Kostka betonowa wibroprasowana może być przewożona dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu prze 
betonwytrzymałości minimum 0,7 R.
Kostkę betonową wibroprasowaną na środkach transportowych należy układać na paletach drewnianych.
Kostka powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu.
4.2.2. Kruszywo
Piasek i kruszywo naturalne można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających  
je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu piasek i kruszywo 
naturalne powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
4.2.3. Pozostałe materiały
Cement należy przewozić zgodnie z wymogami BN-88/6731-08.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewożonymi zbiornikami wody (cysternami). Wybór jednego z  
tych sposobów jest uzależniony od warunków miejscowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Koryto pod nawierzchnie
Koryto wykonywane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie ze 
spadkamipodłużnymi i poprzecznymi wjazdów oraz z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01.
Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą +/- 1 cm 
przy szerokości chodnika powyżej 3 m - +/- 2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą +/- 5 
cm.
5.3. Podbudowa.
Podbudowa zasadnicza powinna być wykonana z z kruszywa łamanego gr. warstwy  po zagęszczeniu zgodna z 
Dokumentacją Projektową.

5.4. Podsypka.
Podsypka w zależności od wymagań zgodnych z Dokumentacja Projektową powinna być wykonana z  
bazaltowego lub granitowego miału kamiennego gr. zgodna z dokumentacją projektową,  ..
Podsypkę cementowo - piaskową stosować należy w przypadku specjalnych wymagań stawianych budowanemu
chodnikowi jak np. obciążenia dynamiczne itp. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita aby nie było 
widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego.
5.5. Krawężniki
Wjazd z jezdni na winien odbywać się poprzez krawężnik drogowy betonowy najzadowy 15x22cm na ławie,  
obniżony do wysokości zgodnie z dokumentacją projektową. Wymagania dla krawężników podano w ST 
D-08.01.01.
5.6. Układanie kostki brukowej betonowej
5.6.1. Sposób układania kostek
Kostki przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się na poziomie 
górnej krawędzi krawężnika.
W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek są rozciągane sznurki w odległościach co 3-5m.
Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeżo ułożonej warstwie kostki. W zależności od 
geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy brzegowe i połówki. Do podziału kostek na 
części o nie typowychwymiarach stosuje się specjalne urządzenia przycinające.



Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i ułożeniem jej na 
przygotowanym podłożu mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do warstwy poprzednio położonej.  
Zapewnia to wyższy stopień mechanizacji i zmniejsza nakład pracy ręcznej.
5.6.2. Spoiny
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość kostki. W 
przypadku
zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-79/B-06711.
5.7. Pielęgnacja wjazdów i wyjazdów
Zjazdy i wyjazdy o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Sprawdzenie wymagań dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zjazdów
6.1.1. Równość nawierzchni
Nierówności podłużne i poprzeczne należy sprawdzić łatą 4 metrową na każdym zjeździe. Nierówności nie  
powinny przekraczać 1,0 cm.
6.1.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +/- 0.5%.
6.1.3. Rzędne nawierzchni wjazdów i wyjazdów
Różnice między rzędnymi wykonanej nawierzchni wjazdów i wyjazdów z rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.1.4. Szerokość wjazdów i wyjazdów
Szerokość zjazdów powinna być dostosowana do warunków lokalnych (na szerokość bram wjazdowych) jednak 
nie mniejsza niż określona w dokumentacji projektowej.
6.1.5. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie jakości podłoża wykonuje się na zasadach określonych w ST D-04.01.01.
6.1.6. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy
Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzić na jednym zjeździe na 100 m drogi oraz w miejscach 
budzących wątpliwości.
6.1.7. Sprawdzenie wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni należy przeprowadzić przez  
dokonanie oceny wizualnej na każdym wjeździe i wyjeździe z bram w trakcie robót i po ich zakończeniu.
6.1.8. Sprawdzenie spoin
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej na trzech losowo wybranych zjazdach na 100 m drogi.
Sprawdzenie wypełnienia wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości około 10 cm oraz 
zbadaniu
czy materiał wypełniający wypełnia całą spoinę. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
7.2. Odbiór robót
Odbiór podłoża i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Nawierzchnia zjazdów podlega odbiorowi częściowemu i końcowemu.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych elementów zjazdów bez hamowania postępu robót.
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l ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

L1. WSTĘP

l1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z kostki kamiennej w ramach: 

l,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN''

l1.2. Zakres stosowania SST

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

?1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
− ścieków ulicznych przykrawężnikowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzędowej,
− ścieków ulicznych międzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzędowej.

− 1.4. Określenia podstawowe

− 1.4.1.  ściek  przykrawężnikowy  -  element  konstrukcji  jezdni  służący  do  odprowadzenia  wód 
opadowych                         z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników 
(np. kanalizacji deszczowej).

− 1.4.2.  ściek  międzyjezdniowy  -  element  konstrukcji  jezdni  służący  do  odprowadzenia  wód 
opadowych                             z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki  
poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.

− 1.4.3. Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami                         i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 1.4.

− 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

− 2. MATERIA?Y

− 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

−

− 2.2. Kostka kamienna

− Kostka kamienna nieregularna i rzędowa, stosowana do wykonania ścieków powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to być kostka klasy I, gatunku 1. Kształt, wymiary i 
dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  dla  kostki  nieregularnej  i  rzędowej  podano  w  SST 
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

− Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej klasy I, są następujące:
− wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niż 160 MPa,
− ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niż 0,2 cm,
− wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż 12,
− nasiąkliwość wodą, nie więcej niż 0,5%.

− Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Kostkę rzędową należy ustawiać w stosach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.



− 2.3. Inne materiały

−  Wymagania dla: krawężników, betonu na ławę, składników betonu, piasku na podsypkę oraz wody 
podano w SST D-08.05.02 „ścieki klinkierowe”.

− 3. SPRZĘT

− 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

− 3.2. Sprzęt do wykonania ścieku

− Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
− ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki.

− 4. TRANSPORT

− 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

− 4.2. Transport materiałów

− Wymagania dotyczące transportu krawężników, składników betonu i piasku na podsypkę podano w 
SST  D-08.01.01  „Krawężniki  betonowe”,  a  transportu  kostki  w  SST  D-05.03.01 
„Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

− 5. WYKONANIE ROBÓT

− 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

− 5.2. Roboty przygotowawcze

− Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z 
dokumentacją projektową. Dla  ścieku umieszczonego między jezdniami (nawierzchniami) oś 
ścieku stanowi oś koryta pod  ławę.

− 5.3. Wykonanie wykopu, ławy i ustawienie krawężników

− Wykonanie  wykopu  pod  ławę,  ławy  betonowej  dla  ścieku  przykrawężnikowego  i 
międzyjezdniowego  oraz  ustawienie  krawężników  na  ławach  powinno  być zgodne  z 
dokumentacją projektową oraz postanowieniami SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

− 5.4. Wykonanie ścieku z kostki kamiennej

− Ogólne  wymagania  dotyczące  układania  kostki  kamiennej  podano  w  SST   D-05.03.01 
„Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

− Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja 
projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  najczęściej  stosuje  się ścieki  przykrawężnikowe  i 
międzyjezdniowe  z  2  rzędów kostki  kamiennej  nieregularnej  lub  rzędowej,  obniżonych  w 
stosunku do krawędzi nawierzchni o 1 do 2 cm.

− Na  ławie  betonowej  należy  wykonać podsypkę cementowo-piaskową o  grubości  zgodnej  z 
dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w SST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki 
kamiennej”.

− Na wykonanej podsypce należy ułożyć ściek z kostki nieregularnej lub rzędowej, z zachowaniem 
wymaganej  w  dokumentacji  projektowej  niwelety  ścieku.  Szerokość spoin  między 
poszczególnymi kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Ułożoną kostkę należy ubić przy 
pomocy ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Kostki pęknięte należy wymienić na całe.

− Wypełnienie  spoin  należy  wykonywać zgodnie  z  warunkami  podanymi  w  SST  D-05.03.01 
„Nawierzchnia z kostki kamiennej”.



− 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

− 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

− 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

− Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  materiałów 
przeznaczonych  do  wykonania  ścieku  z  kostki  kamiennej  i  przedstawić wyniki  tych  badań 
Inżynierowi do akceptacji.

− Badania kostki powinny być wykonane w zakresie i z częstotliwością wg SST      D-05.03.01 
„Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

− Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania  ścieku z kostki kamiennej powinny 
obejmować wszystkie  właściwości,  które  zostały  określone  w  przepisach   podanych  dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2.

− 6.3. Badania w czasie robót

− W  czasie  robót  należy  wykonywać badania  i  pomiary  ścieku  z  kostki  wg  zakresu  i  z 
częstotliwością podaną w SST D-08.05.02 „ścieki klinkierowe”.

− 7. OBMIAR ROBÓT

− 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

− 7.2. Jednostka obmiarowa

− Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z kostki kamiennej.

− 8. ODBI?R ROB?T

− 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

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

− 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykop pod ławę,
− wykonana ława,
− wykonana podsypka.

− 9. PODSTAWA P?ATNOŚCI

− 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

− 9.2. Cena jednostki obmiarowej

− Cena wykonania 1 m ścieku z kostki kamiennej obejmuje:
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie wykopu pod ławę,
− ew. wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
− pielęgnację betonu i ew. rozbiórkę szalunku,
− wykonanie podsypki, ustawienie krawężników,
− wypełnienie spoin,
− ułożenie  ścieku  z  kostki  kamiennej  nieregularnej  lub  rzędowej,  z  wypełnieniem spoin    i 

pielęgnacją ścieku,



− zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 

-zgodnie z przedmiarem robót 

L10. PRZEPISY ZWIĄZANE

lNorma

PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.07.01a
 PROGI  ZWALNIAJĄCE

NA  JEZDNIACH



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach projektu: 
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1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach 
położonych na obszarach zabudowanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 
odbiorem progów zwalniających wypukłych na jezdniach.

Progi zwalniające stosuje się na:
− obszarach  zabudowanych  dróg  i  ulic  lokalnych  (L)  oraz  dojazdowych  (D),  a  wyjątkowo  -  innych  dróg 

publicznych,
− drogach i ulicach niepublicznych (wewnętrznych), np. na osiedlach mieszkaniowych,
− ciągach pieszo-jezdnych, parkingach i dojazdach do nich,
− terenach zamkniętych (np. zakładów przemysłowych, ośrodków akademickich),
− innych miejscach ustalonych w wytycznych stosowania progów zwalniających [23].

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Próg zwalniający - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie wygarbienia, 
wymuszające zmniejszenie prędkości.

1.4.2. Próg zwalniający liniowy - próg, obejmujący całą szerokość jezdni (zał. 2, rys. 1a, 1b). Progi te mogą być 
wykonane jako listwowe lub płytowe.

1.4.3. Próg zwalniający wyspowy - próg wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni (zał. 2, rys. 1c, 1d). 
Progi te mogą być wykonane jako trapezowe lub łukowe.

1.4.4.  Próg  zwalniający  listwowy  -  próg  wykonany  z  elementu  listwowego  (jednolitego  lub  składanego  z 
segmentów), ułożonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nią (zał. 2, rys. 1a).

1.4.5. Próg zwalniający płytowy - próg, wykonany w formie płyty poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni 
jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementów (zał. 2, rys. 1b).

1.4.6. Próg o zmniejszonej  szerokości  (próg skrócony)  - próg liniowy,  nie  zajmujący całej  szerokości  ulicy,  ze 
względu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania ścieku wzdłuż krawężnika (zał. 2, rys. 2).  

1.4.7.  Próg zwalniający podrzutowy - próg o małej długości i stromej płaszczyźnie najazdowej, powodujący przy 
najechaniu silny podrzut pojazdu.

1.4.8. Długość progu - wymiar progu równoległy do osi jezdni.

1.4.9. Szerokość progu - wymiar progu prostopadły do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.

1.4.10. Wysokość progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

1.4.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukośnej lub łukowej powierzchni progu 
od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokości do długości.

1.4.12. Graniczna prędkość przejazdu przez próg - najwyższa prędkość,  przy której  samochód osobowy średniej 
wielkości  (o  masie  950  -  1050  kg)  może przejechać  przez  próg  bez  wyraźnych  niedogodności  ruchu  oraz  bez 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

1.4.13. Typ progu zwalniającego - kształt progu uzależniony od prędkości przejazdu przez próg. Rozróżnia się trzy 
typy progów:
1. typ 1, dla prędkości przejazdu ≤ 25-30 km/h (zał. 3, rys. 1):

a) listwowy dług. 3,7 m; wys. 0,10 m, kształt wycinka koła o R = 17,2 m,
b) płytowy z powierzchniami najazdowymi łukowymi (1A1), dług. ≥ 5,0 m, wys. 0,10 m,
c) płytowy z powierzchniami najazdowymi ukośnymi (1A2), dług. ≥ 4,0 m, wys. 0,10 m.

2. typ 2, dla prędkości przejazdu ≤ 18-20 km/h (zał. 3, rys. 2):
dług. 1,5 m, wys. 0,07 m, kształt wycinka koła o R = 4,1 m



3. próg podrzutowy, dla prędkości przejazdu ≤ 10-15 km/h (zał. 6)
dług. 0,30 ÷ 1,0 m,  wys. 0,05 ÷ 0,10 m.

1.4.14.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST   D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [7] pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania progu zwalniającego

2.2.1. Zgodność materiałów do wykonania progu z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania progu zwalniającego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub SST, nawiązującymi do określonej konstrukcji progu.

2.2.2. Materiały do wykonania progów zwalniających z nawierzchni drogowych

Materiały do wykonania progów zwalniających z nawierzchni drogowych, wymienionych poniżej, powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku 5; lp. 1-9:
1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
2. nawierzchnia klinkierowa,
3. nawierzchnia z kostki kamiennej,
4. nawierzchnia z płyt betonowych (np. sześciokątnych),
5. nawierzchnia z asfaltu lanego,
6. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”,
7. nawierzchnia z betonu asfaltowego,
8. nawierzchnia z betonu cementowego,
9. nawierzchnia progu mieszana, z różnych materiałów.

2.2.3. Materiały do wykonania progu z prefabrykatów betonowych i żelbetowych

Kształt  i  wymiary elementów prefabrykowanych z betonu lub żelbetu do wykonania progu powinny być 
zgodne z aprobatą techniczną i katalogiem producenta.

Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny 

być  równe  i  proste.  Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie  powinny 
przekraczać wartości podanych w aprobacie technicznej lub w przypadku niepełnych danych w BN-80/6775-03/01 
[6].

Dostarczone  prefabrykaty  powinny  obejmować  zestaw  niezbędny  do  zmontowania  kompletnego  progu 
zwalniającego,  zawierający  elementy  najazdowe,  środkowe,  zjazdowe  i  ew.  skrajne,  zgodnie  z  ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub SST.

Elementy progu mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, 
przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek.

2.2.4. Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw

Materiały  do  wykonania  progu  z  gotowych  wyrobów,  produkowanych  z  różnych  tworzyw sztucznych, 
mieszanek gumowych, materiałów termoplastycznych itp. powinny być zgodne z aprobatą techniczną IBDiM, wydaną 
dla określonego typu progu (przykład progu podrzutowego przedstawiono w zał. 6)

Dostarczony próg powinien być kompletny,  obejmujący wszystkie elementy składowe progu: najazdowe, 
środkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiały mocujące je do nawierzchni, np. śruby i kołki rozporowe. W przypadku 
produkowania elementów progu w różnych kolorach (np. w kolorze czarnym, żółtym, białym, czerwonym) dostawa 
musi  objąć  wystarczającą  liczbę  poszczególnych  elementów, niezbędną do  przemiennego skonstruowania  progu, 
zgodnego z dokumentacją projektową, SST lub instrukcją producenta.

Elementy progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej,  a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń, powinny mieć charakterystyki zgodne z tablicą 1.



Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego elementów progu zwalniającego z tworzyw

Lp. Właściwości Wymagania

1 Wygląd powierzchni zewnętrznej Powierzchnia  jednolita,  bez  uszkodzeń, 
barwa elementu jednolita

2 Uszkodzenia powierzchni Nierówności i braki materiału nie większe 
niż 2 mm

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów ele-
mentu:
− długości i szerokości
− wysokości

± 5 mm
± 2 mm

4 Dopuszczalne  odchyłki  od  deklarowanej 
masy elementu

± 0,1 ÷ 0,3 kg

Elementy progów,  dostarczane  z  zasady na  paletach,  mogą być  składowane na  nich  -  pod  wiatami,  w 
magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

2.4.5. Materiały do warstwy wyrównującej

Wykonywanie progu zwalniającego na istniejącej jezdni, w niektórych przypadkach progów z nawierzchni, 
wymaga warstwy wyrównującej istniejącą nawierzchnię do wypukłego kształtu progu.

Materiały do warstwy wyrównującej powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST względnie 
zaproponowane przez Wykonawcę do akceptacji  Inżyniera,  przy nawiązaniu do materiału istniejącej  podbudowy, 
jako:
− kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpowiadające wymaganiom SST D-04.04.00÷04.04.03 [9],
− chudy beton, odpowiadający wymaganiom SST D-04.06.01 [11],
− warstwa z betonu cementowego, odpowiadająca wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],
− kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, odpowiadające wymaganiom OST D-04.05.00÷04.05.04 [10],
− asfalt lany, odpowiadający wymaganiom SST D-05.03.07 [17],
− inne rodzaje  warstw wyrównujących,  odpowiadające  wymaganiom SST,  norm, wytycznych lub indywidualnie 

opracowanych SST zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.4.6. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje podsypkę pod nawierzchnią progu, to materiały do jej 
wykonania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez te dokumenty, a w przypadku niepełnych danych, 
powinny być zgodne z poniższymi wskazaniami:
a) podsypka cementowo-piaskowa

− mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113:1996 [1], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [2] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 [3],

b) wypełnienie spoin w nawierzchniach kostkowych na podsypce cementowo-piaskowej
− zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spełniająca wymagania wg pktu a).

Składowanie  piasku,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę, 
powinno odbywać się  na podłożu równym, utwardzonym i  dobrze  odwodnionym, przy zabezpieczeniu go  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [5].
2.4.7. Materiały do oznakowania poziomego progu

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to materiały do poziomego oznakowania 
progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatów betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom OST 
D-07.01.01 [20].

Rodzaj wybranego materiału do poziomego znakowania dróg (np. farby do znakowania cienkowarstwowego, 
masy  chemoutwardzalne,  masy  termoplastyczne,  punktowe  elementy  odblaskowe,  kulki  szklane  odblaskowe) 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

2.4.8. Materiały do oznakowania pionowego progu

Materiały do oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom SST D-07.02.01 [21].



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania progów zwalniających  

 Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  progów  zwalniających,  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania:
a) w  przypadku  progów  z  nawierzchni  drogowych  i  przy  wykonaniu  warstwy  wyrównawczej  -  ze  sprzętu 

odpowiadającego wymaganiom określonym w zał. 5, lp. 1÷10 oraz w pkcie 2.4.5,
b) w przypadku  progów  z  gotowych  wyrobów  z  tworzyw sztucznych  -  z  drobnego  sprzętu  pomocniczego  do 

ręcznego przymocowania progu do jezdni, według wymagań określonych w aprobacie technicznej lub instrukcji 
producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania progów zwalniających

 Transport materiałów do wykonania progów zwalniających:
a) z  nawierzchni  drogowych  i  przy  wykonaniu  warstwy  wyrównawczej  powinien  odpowiadać  wymaganiom 

określonym w zał. 5, lp. 1÷10 oraz w pkcie 2.4.5,
b) z  gotowych  wyrobów  z  tworzyw  sztucznych  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  aprobacie 

technicznej (zazwyczaj może odbywać się dowolnym środkiem transportu, z wyrobami ułożonymi na paletach).
Piasek  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  go  przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania progu zwalniającego

Konstrukcja progu zwalniającego powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST.
Próg zwalniający może być wykonany:

a) razem z budową nawierzchni ulicy lub drogi,
b) osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.

Wykonanie progu razem z budową nawierzchni ulicy lub drogi,  wymaga odpowiedniego  ukształtowania 
ulepszonego podłoża lub podbudowy (przykłady pokazano w załączniku 7).

Wykonanie progu osobno, na istniejącej nawierzchni, występuje częściej, obejmując:
1. rozebranie istniejącej nawierzchni,
2. ew. wykonanie warstwy wyrównującej,
3. ew. wykonanie podsypki,
4. ułożenie nawierzchni z czynnościami pomocniczymi, jak ubicie, wałowanie, wypełnienie spoin, profilowanie itp.,
5. ew. pielęgnacja nawierzchni progu.

Próg należy wykonać w taki sposób, aby:
− nie był utrudniony przepływ wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych,
− wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem,
− nie  był  ograniczony dostęp  do  urządzeń znajdujących  się  w jezdni  lub  pod  nią  (np.  studzienek ściekowych, 

rewizyjnych),
− był odpowiednio oznakowany i oświetlony.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Rozbiórka nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje rozebranie istniejącej nawierzchni, to roboty te powinny 
obejmować  wyznaczenie  powierzchni  przeznaczonej  do  rozbiórki,  rozkucie  i  zerwanie  nawierzchni,  ew. 
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jej użycia lub załadowania i wywiezienia oraz 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.



Wykonanie  rozbiórki  nawierzchni  powinno  odpowiadać  wymaganiom  SST  D-01.02.04  „Rozbiórka 
elementów dróg, ogrodzeń i przepustów”, zawartej w zeszycie SST D-01.00.00 [8].

5.3.2. Warstwa wyrównująca i podsypka

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy wyrównującej i/lub podsypki, to 
powinny one odpowiadać wymaganiom wymienionych dokumentów, a w przypadku niepełnych danych powinny być 
zaproponowane  przez  Wykonawcę  do  akceptacji  Inżyniera,  przy  nawiązaniu  do  rodzaju  materiału  istniejącej 
podbudowy.

Warstwa wyrównująca może być wykonana z:
− kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odpowiadając wymaganiom SST D-04.04.00÷04.04.03 [9],
− chudego betonu, odpowiadając wymaganiom SST D-04.06.01 [11],
− betonu cementowego, odpowiadając wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],
− kruszywa  stabilizowanego  spoiwami  hydraulicznymi,  odpowiadając  wymaganiom  OST  D-04.05.00÷04.05.04 

[10],
− asfaltu lanego, odpowiadając wymaganiom SST D-05.03.07 [17],
− innych rodzajów materiałów odpowiadając wymaganiom właściwych OST, norm, wytycznych lub indywidualnie 

opracowanych SST, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Podsypka  cementowo-piaskowa  powinna  mieć  grubość  po  zagęszczeniu  3÷5  cm,  jeśli  dokumentacja 

projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, a dopuszczalne odchyłki od przyjętej grubości nie powinny przekraczać ± 
1 cm. Wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.4.6. Podsypkę cementowo-piaskową 
przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na  uprzednio  zwilżonej  podbudowie.  W  praktyce, 
wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni, podsypka nie rozsypywała się i 
nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna 
być  wyprofilowana  i  zagęszczona  w  stanie  wilgotnym,  np.  zagęszczarkami  wibracyjnymi.  Całkowite  ubicie 
nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.4. Próg zwalniający z nawierzchni drogowych

Sposób  wykonania  progu  zwalniającego  z  nawierzchni  drogowych  powinien  być  zgodny z  ustaleniami 
dokumentacji  projektowej  lub  SST,  a  w  przypadku  niepełnych  danych,  zaproponowany  przez  Wykonawcę  do 
akceptacji Inżyniera po przedstawieniu:
− kształtu i wymiarów progu (np. wg zał. 3),
− rodzaju nawierzchni (np. wg zał. 5).

Sposób wykonania progu zwalniającego z:
− nawierzchni z betonowej kostki brukowej, powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.23a [19],
− nawierzchni klinkierowej, powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.02 [13],
− nawierzchni z kostki kamiennej, powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.01 [12],
− nawierzchni z płyt betonowych (np. sześciokątnych), powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.03 [14],
− asfaltu lanego, powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.07 [17],
− mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.06 [16],
− betonu asfaltowego, powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.05 [15],
− betonu cementowego, powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.14 [18],
− materiałów mieszanych (różnych) lub materiałów innych, powinna odpowiadać wymaganiom właściwych OST, 

norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanych SST, zaakceptowanych przez Inżyniera.
W przypadku wykonywania nawierzchni z kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 

spełniającą wymagania pktu 2.4.6.

5.5. Próg zwalniający z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych

Wykonanie  progu  z  prefabrykatów  betonowych  lub  żelbetowych  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub SST. Materiały do wykonania progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
pkcie 2.2.3.

Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy. Montaż progu musi być 
zgodny z instrukcją montażu producenta i ew. aprobatą techniczną, ze zwróceniem uwagi na:
− stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych prefabrykatów,
− połączenie  sąsiednich  elementów  w  sposób  uniemożliwiający  wzajemne  przesunięcie  się  tych  elementów 

względem siebie i względem nawierzchni jezdni.

5.6. Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych

Sposób wykonania progu z gotowych wyrobów powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST i 
aprobatą techniczną. Materiały do wykonania progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.2.4 
(przykład progu podrzutowego przedstawiono w zał. 6).



Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, według instrukcji montażu 
producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwróceniem uwagi na:
− stosowanie  właściwej  kolejności  montażu  poszczególnych  elementów  (skrajnych,  środkowych,  najazdowych, 

bocznych itp.),
− przemienne  montowanie  elementów  progów  dostarczonych  w  różnych  kolorach  (np.  białych  i  żółtych  lub 

czerwonych i czarnych),
− zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi jezdni (jeśli 

jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),
− dostosowanie  wymiaru  progu  do  szerokości  jezdni,  z  nieutrudnionym  przepływem  wody  wzdłuż  ścieków 

przykrawężnikowych,
− przymocowanie  progu  do  nawierzchni  jezdni,  np.  za  pomocą  wkrętów  kotwiących  i  kołków  rozporowych 

(przykład pokazano w zał. 6, rys. 4).

5.7. Oznakowanie progu

5.7.1. Oznakowanie poziome progu

Oznakowanie  poziome  progu  z  nawierzchni  drogowych  i  prefabrykatów  powinno  być  zgodne  z 
dokumentacją  projektową  lub  SST,  a  w  przypadku  niepełnych  danych,  zaproponowane  przez  Wykonawcę  do 
akceptacji Inżyniera, na podstawie np. załącznika 1, pkt 11 i załącznika 4, rys. 2.

Materiały do wykonania oznakowania poziomego progu powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2.4.7.
Sposób wykonania oznakowania poziomego progu powinien odpowiadać wymaganiom   SST D-07.01.01 

[20].
Próg  zwalniający  z  gotowych  wyrobów  produkowanych  z  różnych  tworzyw  sztucznych  może  być 

oznakowany przez przemienne układanie gotowych elementów progu o różnych kolorach, np. czarnych i żółtych, po 
zaakceptowaniu przez Inżyniera.

5.7.2. Oznakowanie pionowe progu

Oznakowanie  pionowe  progu  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  projektem 
organizacji  ruchu.  Przykład  oznakowania  pionowego  progu,  na  podstawie  zaleceń  „Tymczasowych  wytycznych 
stosowania progów zwalniających” [23], podano w załączniku 1, pkt 10 i załączniku 4, rys. 1.

Materiały do wykonania oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2.4.8. 
Sposób wykonania  oznakowania  pionowego  progu  powinien odpowiadać  wymaganiom SST D-07.02.01 

[21].
Ze względu na konieczność skoordynowania oznakowania pionowego progu z oznakowaniem pionowym 

całej  ulicy  lub  jej  fragmentu,  zaleca  się  traktować  te  roboty  jako  towarzyszące,  ujęte  w  osobnych  pozycjach 
kosztorysowych (niż próg).

5.7.3. Oświetlenie progu

Tymczasowe wytyczne [23] wymagają oświetlenia progów od zmroku do świtu w warunkach niedostatecznej 
widoczności (patrz: zał. 1 pkt 12).

W przypadkach braku istniejącego oświetlenia ulicznego, oświetlenie progu należy wykonać na podstawie 
indywidualnej  dokumentacji  projektowej,  przy  ujęciu  tych  robót  w  osobnych  pozycjach  kosztorysowych.  Przy 
opracowywaniu dokumentacji projektowej oświetlenia można korzystać z wymagań SST D-07.07.01 [22].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] 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 

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

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2.



6.4. Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
− konstrukcję, wygląd zewnętrzny i kompletność wykonania progu,
− ukształtowanie wysokościowe progu,
− możliwość przepływu wody przy progu, wzdłuż krawężników ulicznych,
− brak zagłębień przed i za progiem, w których powstawałyby kałuże wody lub tafle lodu,
− kompletność oznakowania poziomego i pionowego,
− zgodność oświetlenia progu z wymaganiami przepisów (patrz pkt 5.7.3).

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości 
dopuszczalne

1 Sprawdzenie  ew.  robót  rozbiórkowych 
nawierzchni  (wizualna  ocena  komplet-
ności wykonanych robót)

1 raz na próg -

2 Sprawdzenie  warstwy  wyrównującej 
(przymiarem liniowym)

1 raz na próg Odchyłki od 
projektowanej 
grubości  ±1 cm

3 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym)

1 raz na próg jw.

4 Badanie  wykonania  nawierzchni  progu 
lub montażu progu

a) zgodność z dokumentacją projektową Ocena ciągła -

b) położenie progu w planie 
(sprawdzenie geodezyjne)

W punktach charak-
terystycznych progu

Przesunięcie  od 
osi  projektowa-nej 
do 5 cm

c) rzędne  wysokościowe  (pomierzone 
niwelacyjnie  lub  przymiarem  linio-
wym z poziomnicą)

W  dwóch  punktach 
progu

Odchylenia ±1 cm

d) równość  profilu  podłużnego  i  pop-
rzecznego  (kształtu  progu)  (pomie-
rzone niwelacyjnie lub przymiarem   z 
poziomnicą)

jw. Nierówności  do 
8 mm

e) sposób wykonania nawierzchni progu wg pktu 5.4 wg pktu 5.4

f) sposób  wykonania  progu  z  prefabry-
katów betonowych lub żelbetowych

wg pktu 5.5 -

g) sposób  montażu  progu  z  gotowych 
wyrobów z tworzyw sztucznych

wg pktu 5.6 -

5 Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 [20] -

6 Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 [21] -

7 Oświetlenie progu wg pkt 5.7.3 
i D-07.07.01 [22]

-

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanego progu zwalniającego.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,  jeśli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt  6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- ew. rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- ew. warstwa wyrównująca i/lub podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 progu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów,
- ew. rozebranie istniejącej nawierzchni,
- ew. wykonanie warstwy wyrównującej i/lub podsypki,
- ułożenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynnościami pomocniczymi,
- oznakowanie poziome progu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

Cena  wykonania  1  m2 progu  zwalniającego  nie  obejmuje  robót  towarzyszących  (np.  podbudowy, 
oznakowania pionowego, oświetlenia), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy

  1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni  drogowych; 
piasek

  2. PN-B-19701:1997 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 
zgodności

  3. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
  4. PN-S-96014:1997 Drogi  samochodowe i  lotniskowe.  Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania

10.2. Branżowe Normy

  5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
  6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

  7. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
  8. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
  9. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
10. D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi
11. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
12. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
13. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa
14. D-05.03.03 Nawierzchnia z płyt betonowych



15. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
16. D-05.03.06 Nawierzchnia  z  mieszanek  mineralno-asfaltowych  wytwarzanych  i 

wbudowywanych na zimno
17. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
18. D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim
19. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz 

placów i chodników
20. D-07.01.01 Oznakowanie poziome
21. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
22. D-07.07.01 Oświetlenie dróg

10.4. Przepisy

23. Tymczasowe wytyczne stosowania progów zwalniających, GDDP, Warszawa 1994 (wprowadzone do stosowania 
zarządzeniem nr 17/94 z dnia 17 października 1994 r. Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych)

24. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, GDDP, Warszawa 2001



ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1

PODSTAWOWE  ZASADY  STOSOWANIA  PROGÓW  ZWALNIAJĄCYCH
(Wyciąg skrócony z „Tymczasowych wytycznych stosowania progów zwalniających”, GDDP, Warszawa 1994 r. 

[23])

Zasady ogólne

1. Pełna  odpowiedzialność  za  niebezpieczne  lub  niewłaściwe zastosowanie,  konstrukcję  i  oznakowanie  progów 
zwalniających ciąży na zarządcy danej drogi lub obszaru.

2. W zależności od potrzeb - progi zwalniające mogą być stosowane pojedynczo lub w seriach liczących co najmniej 
3 progi. Każdy kolejny próg w serii musi być umieszczony w odległości od 20 do 150 m (zaleca się odległości 
65-70 m). Długość serii progów nie może być większa niż 1000 m. W przypadku progów pojedynczych - próg 
następny nie może być umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m.

Podstawowe zasady stosowania

3. Na drogach publicznych nie zezwala się na stosowanie progów zwalniających o:
− wysokości większej niż 10 cm i nachyleniu powierzchni najazdowej bardziej stromym od 1:10,
− prędkości pojazdu mniejszej od 15 km/h, w tym progów podrzutowych.

4. Progi  podrzutowe  mogą  być  wyjątkowo  stosowane  wyłącznie  na  drogach  niepublicznych  i  ulicach 
wewnątrzosiedlowych oraz na terenach zamkniętych (zakłady przemysłowe, parkingi i dojazdy do nich, itp.).

Lokalizacja progów

5. Progi zwalniające mogą być stosowane wyłącznie w przypadkach, gdy występują przed nimi elementy ulicy lub 
drogi, wymuszające zmniejszenie prędkości pojazdów, m.in.:
− skrzyżowania ulic (dróg),  wymagające zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70o (próg w odl.  ≥ 40 m od 

skrzyżowania),
− łuki poziome o promieniu wewnętrznym Rmax = 25 m i kącie zwrotu większym od 70o (próg w odległości ≤ 40 

m),
− przejścia dla pieszych (próg w odl. ≥ 30 m),
− miejsca obowiązkowego zatrzymania pojazdu, wyznaczone znakami pionowymi  B-20, B-32 (próg w odl. ≤ 60 

m),
− wiadukty (próg w odl. ≥ 25 m),
− przejazdy kolejowe (próg w odl. ≥ 20 m) i tramwajowe (próg w odl. ≥ 15 m),
− poprzeczne przegrody wymuszające zmniejszenie prędkości pojazdów, m.in. w strefach ruchu uspokojonego 

(poprzeczne wysepki, kwietniki itp.),
− inne  miejsca  lub  sytuacje,  wymagające  od  kierowców  pojazdów  drogowych  zmniejszenia  prędkości  co 

najmniej do 120% granicznej prędkości przejazdu przez próg.
6. Zabrania się umieszczania progów zwalniających na obiektach mostowych i w tunelach oraz w odległości < 25 m 

od  nich,  nad  konstrukcjami  inżynierskimi  (przepustami,  przejściami  podziemnymi,  komorami  instalacji 
wodociągowych i c.o. itp.) oraz w odległości < 25 m, stacjami gazowymi i w odległości  ≤ 40 m, gazociągami i 
urządzeniami związanymi i w odległości ustalonej dla zakładów przemysłowych.

Rodzaje progów zwalniających

7. Próg zwalniający „typu 1”, dla granicznej prędkości przejazdu 25-30 km/h, ma podstawową konstrukcję progu 
listwowego o kształcie i wymiarach wg zał. 3, rys. 1a. Może też być progiem płytowym (oznaczonym dodatkowo 
symbolem A) wg zał. 3, rys. 1b i 1c.

8. Próg zwalniający „typu 2”, dla granicznej prędkości przejazdu 18-20 km/h, ma konstrukcję i wymiary wg zał. 3, 
rys. 2. Progu typu 2 nie wykonuje się jako płytowego.

9. Próg  skrócony,  o  zmniejszonej  szerokości,  dopuszcza  się  stosować  w  przypadku  trudności  w  należytym 
odwodnieniu drogi, według kształtów i wymiarów podanych w zał. 2, rys. 2.

Oznakowanie progów

10. W  odległości  15-20  m od  progu,  ustawia  się  znak  A-11a  „Próg  zwalniający”  z  tabliczką  H-1,  określającą 
odległość  do  progu.  Pod  znakiem  A-11a  umieszcza  się  znak  B-33,  ograniczający  prędkość  do  wartości 
pozwalającej na łagodny przejazd przez próg (przykład podano w zał. 4, rys. 1).
Gdy nie występuje zmiana kierunku ruchu na ulicy (drodze) - w odległości 50-100 m    przed progiem (lub przed 
pierwszym progiem w serii progów) ustawia się dodatkowo znak A-11a z tabliczką H-1 i znakiem B-33.



W uzasadnionych przypadkach zaleca się stosowanie znaku A-11a z uzupełniającą tablicą, np. „Na długości 500 
m” lub „Na całym terenie”.
Wszystkie znaki drogowe muszą być wykonane jako odblaskowe.

11. Na powierzchni najazdowej progu umieszcza się odblaskowe linie podłużne, równolegle do osi jezdni, według 
zał. 4, rys. 2. W odległości 1 m przed progiem na nawierzchni jezdni mogą być umieszczone punktowe elementy 
odblaskowe barwy białej, w liczbie co najmniej czterech - usytuowane liniowo, równolegle do progu.

Oświetlenie progów

12. Progi  zwalniające w okresie od zmroku do świtu oraz  w warunkach niedostatecznej  widoczności  muszą być 
oświetlone. Odległość między latarniami nie może być większa od 40 m.



ZAŁĄCZNIK 2
RODZAJE  PROGÓW  ZWALNIAJĄCYCH (wg[23])

Rys. 1. Progi liniowe i wyspowe

Progi liniowe

a. listwowy

b. płytowy

Progi wyspowe

c. trapezowy

d. łukowy

Uwaga: progi wyspowe przed zastosowaniem muszą uzyskać akceptację GDDKiA lub wskazanej przez nią jednostki

Rys. 2. Progi liniowe o zmniejszonej szerokości (progi skrócone)



a. Próg w przekroju poprzecznym jezdni

b. Próg listwowy w planie

c. Próg płytowy w planie

ZAŁĄCZNIK 3
PROGI  ZWALNIAJĄCE  TYPU 1 i 2 (wg[23])

Rys. 1. Kształt i wymiary progów liniowych typu 1
(dla granicznej prędkości przejazdu 25-30 km/h)

a. Próg listwowy typu 1

b. Próg płytowy typu 1A1

c. Próg płytowy typu 1A2

Rys. 2. Kształt i wymiary progu liniowego listwowego typu 2
(dla granicznej prędkości przejazdu 18-20 km/h)



ZAŁĄCZNIK 4
OZNAKOWANIE  PROGÓW  ZWALNIAJĄCYCH (wg [23])

Rys. 1. Znaki drogowe pionowe

a. przed progiem typu 1 b. przed progiem typu 2

Rys. 2. Oznakowanie poziome

a. progu typu 1 b. progu typu 2

ZAŁĄCZNIK 5

NAJCZĘŚCIEJ  STOSOWANE  KONSTRUKCJE
PROGÓW  ZWALNIAJĄCYCH

Lp. Rodzaj konstrukcji
progu zwalniającego

Wymagania wobec materiałów
i konstrukcji nawierzchni wg

1 Nawierzchnia z betonowej 
kostki brukowej

SST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki 
brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów  i 
chodników [19]

2 Nawierzchnia klinkierowa SST D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa [13]



3 Nawierzchnia z kostki 
kamiennej

SST D-05.03.01  Nawierzchnia  z  kostki  kamiennej 
[12]

4 Nawierzchnia  z  płyt  beto-
nowych (np. sześciokątnych)

SST  D-05.03.03  Nawierzchnia  z  płyt  betonowych 
[14]

5 Nawierzchnia z asfaltu lanego SST D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego [17]
6 Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno-asfaltowych  „na 
zimno”

SST D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mine-
ralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych 
na zimno [16]

7 Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego

SST  D-05.03.05  Nawierzchnia  z  betonu  asfal-
towego [15]

8 Nawierzchnia z betonu 
cementowego

SST D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cemento-
wego dla dróg o ruchu lekkim [18]

9 Nawierzchnia  progu  mieszana, 
z różnych materiałów, np. część 
powierzchni  najazdowej  i 
zjazdowej progu jest asfaltowa, 
a pozostała - z kostki, klinkieru, 
betonu itp.

wg  SST  wymienionych  w  lp.  1÷8  i  ewentualnie 
innych  SST,  a  także  norm,  wytycznych  IBDiM 
i opracowań indywidualnych

10 Nawierzchnia  z  prefabrykatów 
betonowych i żelbetowych

wg aprobaty technicznej

11 Gotowe  wyroby  z  tworzyw 
sztucznych,  mieszanek  gumo-
wych,  materiałów  termoplas-
tycznych itp.

wg aprobaty technicznej



ZAŁĄCZNIK 6

PRZYKŁADY  PROGÓW  PODRZUTOWYCH  Z  TWORZYW  
WYKONANYCH  PRZEZ  RÓŻNYCH  KRAJOWYCH  PRODUCENTÓW

Rys. 1. Widok ogólny progu podrzutowego

Rys. 2. Próg typu listowowego długości 400 mm i wysokości 50 mm

a)  Element skrajny szerokości 480 mm

b)  Element środkowy szerokości 480 mm

Rys. 3. Próg typu listwowego długości 900 mm i wysokości 50 mm



Element środkowy szerokości 500 mm

Przekrój poprzeczny

Element skrajny szerokości 450 mm

Rys. 4. Przykład umocowania progu do nawierzchni jezdni

Szczegół A

Oznaczenia:
1. Element progu, 2. Wkręty kotwiące ∅ 10 mm x 100 mm, 3. Podkładka stalowa ocynkowana ∅ 60 mm x 12 mm x 3 

mm, 4. Kołek rozporowy ∅ 14 mm, 5. Warstwa nawierzchni, 6. Podbudowa

ZAŁĄCZNIK 7

PRZYKŁADY  KONSTRUKCJI  PROGÓW  ZWALNIAJĄCYCH
Z  BETONOWEJ  KOSTKI  BRUKOWEJ, 

WYKONYWANYCH  RAZEM  Z BUDOWĄ  NAWIERZCHNI
(Wg „Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych, cz. 1”, GDDP, 2001 [24])



a)  bez pogrubienia podbudowy 
(z dostosowaniem jej do kształtu progu)

b)  z pogrubieniem podbudowy


