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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.00.01.

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE

1.    WSTĘP
Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru  liniowych robót 
ziemnych, w ramach  budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST

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) budowę nasypów drogowych,

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: 
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gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ρds - 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: 
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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 OST 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 OST D-02.03.01 pkt 

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

Lp.
Wyszczególnienie 

właściwości
Jednostki Grupy gruntów

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu −−−− rumosz 
niegliniasty

−−−− żwir

−−−− piasek pylasty
−−−− zwietrzelina 

gliniasta

mało wysadzinowe
−−−− glina piasz- 

czysta zwięzła, 
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−−−− pospółka
−−−− piasek gruby
−−−− piasek średni
−−−− piasek drobny
−−−− żużel 

nierozpadowy

−−−− rumosz 
gliniasty

−−−− żwir gliniasty
−−−− pospółka 

gliniasta

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

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

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

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

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

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.

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 
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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
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zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

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

5.5. Rowy

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

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
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na
łukach o R £ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

2 Pomiar szerokości dna 
rowów

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego
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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.
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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.
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                           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                                    D.04.01.01.
                        KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM              
                                                                   PODŁOŻA

1. WSTĘP

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

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 budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczące wykonania koryta wraz z profilowaniem 

i zagęszczaniem podłoża obejmują:

-   wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej, nawierzchni zjazdów 

i chodników.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.   Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST oraz z zaleceniami Inżyniera.

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

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować:

- równiarki,

- spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla większego sprzętu

   lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Nie występuje.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót  związanych  z  wykonaniem warstw nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  profilowania  i 

zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża (koryta)
Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć położenie podłoża podlegającego profilowaniu i zagęszczaniu. 

Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i układanych na nim warstw nawierzchni z 

tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inżyniera.

Paliki  do kontroli ukształtowania podłoża w planie i  profilu powinny być wcześniej  przygotowane, odpowiednio 

zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć 

błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 

przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3÷4 przejściami walca 

średniego stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli powyższy warunek nie jest 

spełniony i  występują zaniżenia  poziomu w podłożu,  to  Wykonawca powinien spulchnić  podłoże na  głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 

wskaźnika zagęszczenia.

Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w pkt. 3 w zależności od szerokości profilowanego podłoża, 

trudności odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub użycie płyt 

wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, zachowując optymalną wilgotność 

zagęszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 

w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika zagęszczenia [IS] zgodnie z  BN-77/8931-12 [5].

 Wskaźniki zagęszczenia (Is) w przypadku robót objętych n/n SST wynoszą:

Strefa korpusu

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 0,97

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika 

zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io  wg załącznika B do normy PN-S-02205 [6], 

równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż 2,2.

Nośność podłoża:

Wartość E2 nie mniej niż [MPa] 100

5.4. Utrzymanie 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 przed przystąpieniem 

do układania kolejnej warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Jeżeli zawilgocenie 

nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

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”.
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6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia wyprofilowanego 

podłoża (koryta) podaje tablica 1.

Tablica l.   Częstotliwość badań kontrolnych

Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na każdym odcinku drogi

1. Szerokość koryta

Równość poprzeczna i podłużna 

Spadki poprzeczne

Rzędne wysokościowe

Ukształtowanie osi w planie

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy 

odbiorze, określonych w pkt. 6.2.

2. Zagęszczenie,

Wilgotność gruntu

2

3. Nośność podłoża min. jeden raz w trzech punktach

6.2.2.    Szerokość
Szerokość profilowanego podłoża (koryta) należy sprawdzać co najmniej co 50 m na odcinkach prostych i co 

25 m na odcinkach krzywoliniowych oraz  w miejscach wskazanych przez Inżyniera.

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

cm.

6.2.3.   Równość
Nierówności podłużne profilowanego podłoża (koryta) należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 metrów w kierunku 

podłużnym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a na odcinkach poszerzeń łatą o długości dostosowanej 

do szerokości profilowanego podłoża, co najmniej co 50 m.

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.

6.2.4.   Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty o długości jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co  50 m.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.5.    Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe należy sprawdzać w osi jezdni i  na jej  krawędziach co 20 m,  a na odcinkach 

krzywoliniowych co 10 m.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża (koryta) i  rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm.

6.2.6.    Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi należy sprawdzać w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m.

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

6.2.7.    Zagęszczenie
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża (koryta) określony według BN-77/8931-12 [5] nie powinien 

być mniejszy od podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku jeśli w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem jako ulepszone 

podłoże, wówczas podłoże (w korycie) może spełniać jedynie kryterium wskaźnika zagęszczenia  Is ≥ 0,97.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-S-02205.

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

Wartość wtórnego modułu odkształcenia nie powinna być mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.    Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego 

podłoża (koryta) zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.     Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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8.2.     Sposób odbioru robót
Odbiór  profilowanego  podłoża  (koryta)  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  robót 

zanikających i ulegających zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

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”. 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 profilowanego podłoża (koryta) należy przyjmować na podstawie obmiaru po ocenie jakości 

wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów  laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-         oznakowanie robót,

-         odspojenie gruntu,

-         załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie,

- profilowanie podłoża (dna koryta),

-          zagęszczenie,

- utrzymanie podłoża,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

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

3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

5.     Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE
 WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH

1.    WSTĘP
Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

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 w ramach 

budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  

  

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 

wymienionych w pkt. 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].
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2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia

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

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2)

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4  do  1,2

od 0,4  do  0,6

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 

powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera.

2.5. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 

zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w 

zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla 

zbiorników stalowych.

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna.

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni 

cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 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. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych 

elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej 

warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się 

używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,

−−−− sprężarek,

−−−− zbiorników z wodą,

−−−− szczotek ręcznych.

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 

wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących 

parametrów:

−−−− temperatury rozkładanego lepiszcza,

−−−− ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

−−−− obrotów pompy dozującej lepiszcze,

−−−− prędkości poruszania się skrapiarki,

−−−− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,

−−−− dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie 

stałej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.
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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 lepiszczy

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację 

termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody.

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 

rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na 

komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające 

przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny 

być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w 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.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 

określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od 

rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 

kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza
Kontrolowane 

właściwości

Badanie

według normy

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy

lepkość

penetracja

EmA-94 [5]

PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 

„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 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 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 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:

−−−− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

−−−− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

−−−− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,

−−−− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,

−−−− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

−−−− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST.
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10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP 

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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                          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.00.
PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Gminie Pisz – ETAP I  

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania jako
kontraktowy przy 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 podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują
SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].

1.4. Określenia podstawowe

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

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 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 OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa 
naturalne

Kruszywa łamane
Żużel Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

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

od 2 do 
10

od 2 
do 12

od 2 do 
10

od 2 
do 12

od 2 
do 10

od 2 
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

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

PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - -

PN-B-06714
-16 [4]

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

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

od 30 do 
70

od 30 
do 70

od 30 do 
70

od 30 do 
70

- - BN-64/8931
-01 [26]
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6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów, nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

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

PN-B-06714
-18 [6]

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

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714

-19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i żela-
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż - - - - 1 3

PN-B-06714
-37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

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

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

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS � 1,00
b) przy zagęszczeniu IS � 1,03

80

120

60

-

80

120

60

-

80

120

60

-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą

Na warstwę odsączającą stosuje się:
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
− piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą

Na warstwę odcinającą stosuje się:
− piasek wg PN-B-11113 [16],
− miał wg PN-B-11112 [15],

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 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) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b)  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
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c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 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. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

d

D

85

15

  �  5 (1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

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

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

O

d

90

50

  �  1,2 (2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na

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

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

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

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny

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

warstwy po zagęszczeniu,
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika

zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego

przez Inżyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 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 w celu akceptacji materiałów. Badania
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
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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 oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej

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

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

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

każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

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

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

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

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 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.
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

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

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

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

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

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

6.4.2. Szerokość podbudowy 

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

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

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

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

6.4.8. Nośność podbudowy

−  moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,

− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS   nie
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o średnicy 

30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1

od drugiego 
obciążenia E2

60
80

120

1,0
1,0

1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80

100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

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

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

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

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

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

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

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

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

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

organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą

bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los

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

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

Żwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

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

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

mechanicznie
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22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

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

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.2.1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie   
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Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie     
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Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa ścieralna                                
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa ścieralna
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa wiążąca 
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa wiążąca 

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  



D-07.02.01   Oznakowanie pionowe „R Cad Projekt” inż. Renata Ciecierska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru oznakowania pionowego w ramach  budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą wykonania oznakowania pionowego i obejmują
ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na 
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być 
wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak 
z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału 
o odbiciu powrotnym – współdrożnym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza 
znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST  i 
poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST  D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy, musi posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat zgodności CE nadany przez 
uprawnioną jednostkę certyfikacyjną.

2.2. Pionowe znaki drogowe
Materiałami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST są:

- beton wykonywany „na mokro” do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków,
- konstrukcje wsporcze,
- tarcze znaków,
- folia odblaskowa,
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- materiały do montażu znaków i inne.

2.2.1. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków należy wykonać z betonu klasy B15, wylewanego 

“na mokro”.
 Wymiarowanie fundamentów powinno być uzgodnione z Inżynierem.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znaków
Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny być 

zgodne z propozycją Wykonawcy akceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inżyniera.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74246 [2], PN-H-74220 [3]. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie 
powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Końce rur powinny być równo obcięte 
i prostopadle do osi rury. Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy 
(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [8], PN-H-84018 [5], PN-H-84019 [6], PN-H-84030/02 [9].
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [4]. Powłoka metalizacyjna cynkowa na 
konstrukcjach wsporczych do znaków powinna być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać 
wymaganiom BN-89/1076/02 [17]. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie 
atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [17], w warunkach umiarkowanych wynosi 120 µm.
Producent lub dostawca obowiązany jest do wydania gwarancji na konstrukcję wsporczą, której przedmiotem są 
właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znaków
2.2.3.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, 
muszą wykazywać pełną odporność na działanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) – przez cały czas trwałości znaku, 
określony przez producenta lub dostawcę.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz 

warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
a) instrukcję montażu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Należy zastosować znaki średnie w/g wymiarów podanych w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych ...” [18].
Tarcze znaków mogą być wykonane z blachy z aluminium lub stopów aluminium, odpornych na korozję w warunkach 
umiarkowanego zasolenia, grubości co najmniej 1,5 mm - dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniem (z podwójnie 
giętą krawędzią).
Tarcza znaku powinna być wykonana z jednolitego materiału i mieć podwójne zagięcie na całym obwodzie (także na 
narożach), przy czym szerokość drugiego zagięcia nie powinna być mniejsza niż 5 mm. 
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią powinny być zabezpieczone przed korozją przy zastosowaniu farby ochronnej lub 
powłoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymałość dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem powinna wynosić co najmniej 155 MPa.
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń 
lub nierówności. Odchylenia płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 
% największego wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaków, pozostałe po tłoczeniu, 
muszą być usunięte.

2.2.3.4. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Znaki drogowe odblaskowe należy wykonać przez oklejenie powierzchni znaku folią odblaskową II generacji.

W zależności od właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinna ona spełniać wymagania optyczne 
określone współczynnikiem luminancji barw znaków oraz wymagania dotyczące barw znaku odblaskowego określone 
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współrzędnymi chromatyczności pól barw, podane w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych...” [18]. 
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres 
deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach 
tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Tło znaku musi być wykonane z jednego kawałka folii. W przypadku konieczności łączenia (np. tablice typu E) należy ją 
łączyć na zakładkę lub styk. Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić co 
najmniej 7 lat. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i 
pofałdowania.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstawać przy nanoszeniu farby na 
odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż 2,0 mm. Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową 
część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż 2 mm.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie może występować więcej niż 0,7 
lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
Połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku nie może wykazywać żadnych odklejeń i rozwarstwień między licem i tarczą 
znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy 
znaku.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej. Grubość 
powłoki farby powinna wynosić co najmniej 20 µm.

2.2.4. Materiały do montażu znaków i inne
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 

wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego można stosować następujący sprzęt:
- koparki,
-    wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewoźne,
- środki transportu materiałów,
- przewoźne zbiorniki do wody,
-    drobny sprzęt pomocniczy do montażu,
- sprzęt spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzęt (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) należy przewozić w zasadzie powszechnie 

stosowanymi środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 
istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków.
Lokalizację i wysokość zamocowania znaków należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami podanymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych...” [18].

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju 

gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne ze wskazaniami Inżyniera.
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków, wykonywane z betonu “na mokro” należy 
wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 [16].
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i ubytki wypełnić do spodu fundamentu betonem klasy 
B15.
Słupki konstrukcji wsporczych należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową, odpowiadającą 
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zagęszczając ją ubijakami ręcznymi. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 
podeprzeć. Górna część fundamentu powinna pokrywać się z powierzchnią pobocza lub może być wyniesiona nie wyżej 
niż  3 cm.

5.4. Konstrukcje wsporcze znaków
Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inżyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1 %,
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, nie więcej niż 5 cm, przy zachowaniu minimalnej 

odległości umieszczenia znaku zgodnie z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 
drogowych ...” [18].

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną. W pierwszym okresie 
użytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowych.

5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemożliwiający jej przesunięcie lub 

obrót.
Sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać przy użyciu odpowiednich narzędzi 
odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach 
kolizji.
W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączyć w sposób powodujący narażenie 
kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Zaleca się odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadłej do osi jezdni.

5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego 

na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą 
powodować zniekształcenia treści znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z :

a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy,
b) datę produkcji,
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
d) datą ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1.

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w pkt.2.

Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producenta

Lp. Rodzaj
badania

Liczba badań Opis badań Ocena wyników
badań

1. Sprawdzenie 
powierzchni

5 do 10 badań z wybranych 
losowo elementów w każdej 
dostarczonej partii wyrobów 
liczącej do 1000 elementów

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

Wyniki powinny być zgodne 
z wymaganiami pkt.2 i 
katalogiem (informacją) 
producenta 

2. Sprawdzenie
wymiarów

Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:

- zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową i SST (lokalizacja, wymiary, wysokość 
zamocowania znaków),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,
- prawidłowość wykonania wykopów,
- poprawność ustawienia konstrukcji wsporczych znaków,
-           prawidłowość połączenia tarcz znaków z konstrukcją wsporczą.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji

Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne uzyskane od dostawców materiałów, wyniki pomiarów i badań z 
bieżącej kontroli materiałów i robót.

8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
według zasad określonych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości robót i zastosowanych materiałów.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych na miejsce wbudowania,
- ustawienie konstrukcji wsporczych znaków z ewentualnym wykonaniem fundamentów,
- zamocowanie tarcz znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i n/n SST,
- przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku.
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. PN-B-0625:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
6. PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
7. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.
8. PN-H-82200 Cynk
9. PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy
10. PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
11. PN-H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury.
12. PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
13. PN-H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane.
14. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
15. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
16. PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.
17. PN-M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
19. PN-M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.
20. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
21. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania ogólne. 
22 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

23. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.

10.2. Inne dokumenty

24. Dz.U. RP Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegółowe warunki techniczne dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drodze 
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                                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                                     D.01.01.01.

                                            ODTWORZENIE TRASY W TERENIE

1. WSTĘP

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy ulic i jej punktów wysokościowych
w ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  

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 n/n SST obejmują odtworzenie w terenie przebiegu trasy i jej punktów
wysokościowych.

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. Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 

przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji i budynków, a także 
sieci uzbrojenia terenu.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

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”.

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”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
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Do odtworzenia punktów wysokościowych oraz osi trasy należy stosować odpowiedni sprzęt
geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
-          dalmierze,
-          tyczki,
-           łaty,
-           taśmy stalowe, szpilki,
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych,
jak i przy opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

Nie występuje.

5.  WYKONANIE ROBÓT

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

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego
wytyczenia robót.
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.

5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
            Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy nie powinny przekraczać 3 cm. 
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.

5.3. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki 
terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mogą być większe niż 5 cm.
Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych
w Dokumentacji Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolców
stalowych. 

5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych
przez Inżyniera.
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować 
w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

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”.
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Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii lub Głównego Geodety Kraju.

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone według następujących zasad:

- oś drogi należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 50 
m na prostych,

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości budowanego odcinka.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych w

terenie jest    1 km trasy drogowej.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych w terenie

równinnym następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 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”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów

geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej.
Cena 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.

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 1983.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1983.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1987.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1987.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  



D-04.06.01  Podbudowa z chudego betonu                                                                                              „R Cad Projekt” inż. Renata Ciecierska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.06.01

PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU

1. WSTĘP

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu o C8/10 o grubości 15cm w ramach budowy Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z
chudego betonu o C8/10 o grubości 15cm.

Podbudowa z chudego betonu może być wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej,
podbudowę z chudego betonu zaleca się dla dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zależności od rodzaju gruntu w
podłożu.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy

obciążenie osi 100 kN obciążenie osi 115 kN
KR1 ≤ 12 ≤ 7
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i więcej 1) 1145 i więcej 1)

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN

Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
−−−− podbudowę pomocniczą,
−−−− podbudowę zasadniczą.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5% do
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu
wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

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.
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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. Cement

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N
według PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
−−−− żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14],
−−−− piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
−−−− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
−−−− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
−−−− kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 [12] i

żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową
wodę pitną. 

2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
−−−− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
−−−− folie z tworzyw sztucznych,
−−−− włókniny według PN-P-01715:1985 [19],
−−−− piasek i woda.

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 wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
−−−− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposa-
żona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyra-
żone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopu-
ścić objętościowe dozowanie wody,
−−−− przewoźnych zbiorników na wodę,
−−−− układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej,
−−−− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
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−−−− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach
trudno dostępnych.

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

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem należy przewozić
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

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

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

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. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i
próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
−−−− doborze kruszywa do mieszanki,
−−−− doborze ilości cementu,
−−−− doborze ilości wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i

urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

63
31,5
16
8
4
2
1

0,5
0,25
0,125

-
100

od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Właściwości chudego betonu.

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10]

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 [10]

4
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 
%, nie więcej niż:

20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i
wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

5.5. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  



D-04.06.01  Podbudowa z chudego betonu                                                                                              „R Cad Projekt” inż. Renata Ciecierska

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w
mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997 [20 ].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, poruszającymi się po
prowadnicach.

Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach,
określonych w SST i za zgodą Inżyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy
wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego
zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duży cylinder metoda II).
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na całej szerokości koryta.

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej
grubości.

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała
powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości
powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci:
−−−− membrany z polimeroasfaltu,
−−−− geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku wodoprzepuszczalności poziomej i

pionowej,
−−−− warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielęgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST, 
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i

zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po

tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

5.11. Odcinek próbny

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
−−−− stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  jest właściwy,
−−−− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości

warstwy zagęszczonej,
−−−− określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , rozkładania i
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.
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Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż
200 m.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka

próbnego przez Inżyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi
możliwość uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-
asfaltowej.

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 cementu, kruszywa oraz w przypadkach
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.

6.3.2. Właściwości kruszywa

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy

chudego betonu

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-

dowy na jedno 
badanie 

1 Właściwości kruszywa 
dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa

2
Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła

3
Właściwości cementu dla każdej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego
betonu;            po   7 dniach
                          po 28 dniach

3 próbki
3 próbki

400 m2

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych

10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu i na zlecenie Inżyniera
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6.3.3. Właściwości wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4.  Właściwości cementu

Dla każdej dSSTawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy
wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.

6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w recepcie z
tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.

6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż
0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według
PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być zgodna z
dokumentacją projektową z tolerancją  ± 1 cm.

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i
przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250:1988
[10].

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego
betonu

Lp.
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów
Minimalna częstotliwość 

badań i  pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe Dla autSSTrad i dróg ekspresowych co 25 m,

6 Ukształtowanie osi w planie*) dla pozSSTałych dróg co 100 m

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m

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

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, −5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości

warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [23]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

−−−− 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
−−−− 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, −2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:
−−−− dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,
−−−− dla podbudowy pomocniczej +1 cm, −2 cm.

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) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

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 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 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
−−−− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−−−− oznakowanie robót,
−−−− dostarczenie materiałów, 
−−−− wyprodukowanie mieszanki,
−−−− transport na miejsce wbudowania,
−−−− przygotowanie podłoża,
−−−− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,
−−−− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
−−−− ewentualne nacinanie szczelin,
−−−− pielęgnacja wykonanej podbudowy,
−−−− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
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4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementu powszechnego użytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

  7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie

  8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania

  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir

i mieszanka
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla

wielkopiecowego kawałkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
19. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz

metod badań
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnię ulepszoną.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

25.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego su-
rowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  



D-05.03.04  Nawierzchnia betonowa                                                                                                         „R Cad Projekt” inż. Renata Ciecierska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.04

NAWIERZCHNIA BETONOWA

1. WSTĘP

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego w ramch budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz 
– ETAP I  

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego C35/45 o grubości 22 cm warstwa ścieralana.

Nawierzchnia z betonu cementowego może być wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR2 do KR6 wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM – 2001r. [46]

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy

obciążenie osi 100 kN obciążenie osi 115 kN

KR1 ≤ 12 ≤ 7

KR2 od 13 do 70 od 8 do 40

KR3 od 71 do 335 od 41 do 192

KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572

KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144

KR6 2001 i więcej 1) 1145 i więcej 1)

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN

Nawierzchnie betonowe wykonuje się z betonu odpowiadającego klasie od B 30 do B 50, zgodnie z normą PN-B-
06250:1988 [25].

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
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1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed zagęszczeniem.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R = 40 MPa) określający wytrzymałość

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pęcherzyków, w ilości nie
mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających,
dodanych do mieszanki betonowej.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i
mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.

1.4.8. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające wprowadzenie podczas mieszania
mieszanki betonowej określonej ilości drobnych równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w
betonie stwardniałym.

1.4.9. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego powierzchnię,
wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umożliwiająca wydłużanie się i
kurczenie płyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się
płyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju poprzecznego.

1.4.13. Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi.

1.4.14. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku
lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin
nawierzchni na gorąco.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, zawierająca konieczne
dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno.

1.4.16. 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.
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2.2. Cement

Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN197-1:2002 [5].

Dla dróg o kategorii ruchu od KR4 do KR6 należy stosować cementy portlandzkie CEM I 32,5 N; CEM I 32,5 R i CEM I
42,5 N; CEM I 42,5 R.

Dla dróg o niższej kategorii ruchu nie wprowadza się ograniczeń stosowania cementu.

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw należy stosować ten sam rodzaj i klasę
cementu. 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [43].

 Rodzaje cementów do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje 
nawierzchni

Klasa 
betonu Rodzaj cementu

Klasa 
cementu

Wymagania 
normowe Wymagania specjalne

Typowa 
nawierzchni
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

od B 30 

 

 

 

cement portlandzki
CEM I

 

 

32,5 N

32,5 R

42,5 N

42,5 R

 Wodożądność wg PN-EN 

196-3:1996 [3] ≤ 28,0%,
wytrzymałość po 2 dniach wg
PN-EN 196-1:1996 [1] ≤ 29,0
MPa, powierzchnia właściwa wg
PN-EN 196-6:1997 [4] ≤ 3500

cm
2

/g, początek wiązania wg
PN-EN 196-3:1996 [3] 

≥ 120 minut

betonowa do B 50 cement portlandzki
żużlowy

CEM II/A-S

CEM II/B-S

 

 

32,5 N

32,5 R

 

 

PN-EN

197-1:2002 [5]

 

  cement portlandzki
popiołowy

CEM II/A-V

CEM II/B-V

42,5 N

42,5 R

oraz

aprobata 
techniczna

IBDiM

 

  cement hutniczy

CEM III/A

32,5 N

42,5 N
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Nawierzchnia 
betonowa do
wczesnego 
obciążenia 
ruchem

 

 

od B 30
do B 50

 

 

cement portlandzki

CEM I

 

 

42,5 N

42,5 R

  

Wodożądność wg PN-EN 

196-3:1996 [3] ≤ 28,0%,

wytrzymałość po 2 dniach wg

PN-EN 196-1:1996 [1] ≤ 29,0

MPa, powierzchnia właściwa

Nawierzchnia 
betonowa w 

 

 

 

 

od B 30 

cement portlandzki
specjalny 
siarczanoodporny

CEM I HSR

CEM I MSR

32,5 N
32,5 R

42,5 N

42,5 R

 

PN-B-19705:1998 
[39] oraz aprobata
techniczna IBDiM

wg PN-EN 196-6:1997 [4] ≤

3500 cm
2

/g, początek wiązania
wg PN-EN 196-3:1996 [3] 

≥ 120 minut

warunkach 
agresji 
siarczanowej

do B 50 cement portlandzki
popiołowy

CEM II/B-V

32,5 N
42,5 N

Aprobata 
techniczna 

IBDiM

 

  cement hutniczy

CEM III/B

 

32,5 N

Załącznik do PN-
B-19705:1998 [39]

 

  cement pucolanowy

CEM IV/B

42,5 N oraz aprobata
techniczna IBDiM

 

 

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować kruszywa łamane, żwirowe, piasek, o
maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm według norm PN-B-11111:1996 [36], PN-B-11112:1996 [37], PN-B-
11113:1996 [38] i spełniające wymagania zawarte w niniejszych SST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy górnej należy stosować kruszywa łamane i/lub
żwirowe płukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zależnie od grubości warstwy. Udział kruszywa
łamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosić co najmniej 50% a w mieszance powyżej 8 mm co
najmniej 35%. Do dolnej warstwy można stosować kruszywo z recyklingu pod warunkiem spełnienia parametrów betonu na
zarobach próbnych.

Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania określone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa łamanego

Lp. Właściwości
B40 

i B50

B30 

i B35

Badanie według

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, %, nie
25 35 PN-B-06714-42 [34]
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więcej niż:

2 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż:

a)      kruszywa ze skał magmowych
i przeobrażonych

���−  frakcja od 4 mm do 8 mm

���−  frakcja powyżej 8 mm

b)       kruszywa ze skał osadowych

 

 

 

1,5

1,2

2,0

 

 

 

2,0

2,0

3,0

 

PN-B-06714-18 [30]

3 Mrozoodporność, %, nie więcej niż:

a)    kruszywa ze skał magmowych
i przeobrażonych

b)    kruszywa ze skał osadowych

 

 

2,0

2,0

 

 

4,0

5,0

 

PN-B-06714-19 [31]
 

4 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej
niż:

20 25 PN-B-06714-16 [29]

5 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niż:

0,1 0,2 PN-B-06714-12 [26]

6 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3, %, nie więcej niż:

0,1 0,1 PN-B-06714-28 [33]

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niż:

 

wzorcowa

 

PN-B-06714-26 [32]

 
Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek łamany wg PN-B-11112:1996 [37] powinny spełniać wymagania określone w
tablicy 4.
 

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku łamanego

Lp. Właściwości Wymagania Badanie 

  
piasek piasek 

łamany

według

1 Wskaźnik piaskowy, większy niż 75 65 BN-64/8931-01 [44]

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niż:

0,1 0,1 PN-B-06714-12 [26]

3 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3, %, nie więcej niż:

0,2 0,2 PN-B-06714-28 [33]

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych.   
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Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niż:

wzorcowa

PN-B-06714-26 [32]

5 Zawartość ziarn poniżej 0,075 mm, %, nie
więcej niż

1,0 1,0 PN-B-06714-15 [28]

6 Zawartość nadziarna pow. 2 mm, %, nie
więcej niż:

15 15 PN-B-06714-15 [28]

Żwir powinien spełniać wymagania określone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla żwiru 

Lp. Właściwości B35 B30 Badanie według

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles
(całkowita), %,nie więcej niż

25 35 PN-B-06714-42 [34]

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż:
7 10 PN-B-06714-43 [35]

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]

4 Mrozoodporność, %, nie więcej niż: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31]

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie
więcej niż:

15 25 PN-B-06714-16 [29]

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niż:

0,1 0,2 PN-B-06714-12 [26]

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu
na SO3, %, nie więcej niż:

0,2 1,0 PN-B-06714-28 [33]

8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niż:

 

wzorcowa

 

PN-B-06714-26 [32]

 

2.4. Woda

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę
odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.5. Domieszki napowietrzające

Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą PN-EN 934-2:1999
[8] lub aprobatą techniczną.
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Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w nich zawartości
powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15].

Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej

Maksymalna Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej

średnica ziaren
kruszywa,

bez domieszki upłynniającej lub
uplastyczniającej

z domieszką upłynniającą lub
uplastyczniającą

mm średnia dzienna minimalna średnia dzienna minimalna

8 5,5 5,0 6,5 6,0

16 4,5 4,0 5,5 5,0

31,5 4,0 3,5 5,0 4,5

2.6. Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, wbudowywane na gorąco
lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną.

2.7. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane:

−preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,

−włókniny według PN-P-01715:1985 [41],

−folie z tworzyw sztucznych,

− piasek i woda.

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 wykonywania nawierzchni betonowych

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

−wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w
urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone
w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. 

−przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji),
−układarek do rozkładania mieszanki betonowej,
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−mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,
−zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

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

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem należy przewozić cementowozami,
natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25].

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. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji
projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

−doborze kruszywa do mieszanki,

−doborze ilości cementu,

−doborze ilości wody,

−doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw
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Rzędne krzywych granicznych

Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm

od 0 do 8 od 0 do 16 od 0 do 31,5

przechodzi przez

31,5

16,0

8,0

4,0

2,0

1,0

0,5

0,25

 

 

 

100

61 ÷ 74

36 ÷ 57

21 ÷ 42

14 ÷ 26

5 ÷ 11

 

 

100

60 ÷ 76

36 ÷ 56

21 ÷ 42

12 ÷ 32

7 ÷ 20

3 ÷ 8

 

100

62 ÷ 80

38 ÷ 62

23 ÷ 47

14 ÷ 37

8 ÷ 28

5 ÷ 18

2 ÷ 8

Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości mieszanki betonowej
zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25], w następującym zakresie:

−oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od K2 do K4 (od gęstoplastycznej do półciekłej). Konsystencję
mieszanki betonowej należy określać wg metody:

−pomiaru opadu stożka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001 [10],

−pomiaru metodą Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001 [11],

−pomiaru stopnia zagęszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],

pomiaru metodą stolika rozpływowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13],

−oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecaną zawartość powietrza w mieszance
betonowej podano w tablicy 6,

−oznaczenie gęstości, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].

Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 0,45. Zawartość cementu nie

powinna być mniejsza niż 350 kg/m3; zaleca się, aby zawartość cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie była większa niż 450

kg/m3. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza się 500 kg/m3.

5.3. Właściwości betonu

Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech betonu:
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−wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na próbkach 150 x 150 x 150 mm, sporządzonych i
pielęgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

−wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na próbkach 150 x 150 x 700 mm lub PN-
EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza się wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001
[21],

−odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-B-06250: 1988 [25] na próbkach 100 x 100 x
100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy,

−nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25] na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i
pielęgnowanych wg ww. normy,

−odporności na działanie soli odladzających zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-01/2001 [48] na próbkach
100x100x100 mm sporządzonych i pielęgnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania, nie mniejsza niż, MPa

dla B30 dla B50
PN-B-06250 [25]

PN-EN 12390-3 [18]

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, nie
mniejsza niż, MPa

 

od 4,0 do 6,5

PN-S-96015 [42]
PN-E 12390-6[21]

3 Nasiąkliwość po 28 dniach dojrzewania,
nie więcej niż, %

5,0 PN-B-06250 [25]

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, przy
badaniu bezpośrednim, ubytek masy, nie
więcej niż, %

Spadek wytrzymałości na ściskanie, nie
więcej niż, %

 

 

5,0

 

20

 

 

PN-B-06250 [25]

5 Odporność na działanie soli odladzających
po 50 cyklach w 3% NaCl

Zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-
01/2001 [48]

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów
w betonie, nie więcej niż, mm

0,200 PN-EN 480-11 [7]

5.4. Warunki przystąpienia do robót

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i nie wyższa niż

25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 
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Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 250C pod warunkiem, że

temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonywanie

nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 50C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych,

pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 50C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura 

powietrza tp, 
0C

Temperatura układanej

mieszanki betonowej tb, 
oC

Uwagi

+ 5 < tp ≤ + 25 + 5 ≤ tb≤ + 30 dopuszcza się prowadzenie robót

+ 25 < tp < + 30 tb ≤ + 30 stosowanie specjalnych zabiegów

5.5. Przygotowanie podbudowy

Podbudowę może stanowić: chudy beton wg SST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”, grunt stabilizowany
cementem wg SST D-04.05.00 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
kruszywo stabilizowane mechanicznie wg SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie”, beton asfaltowy wg SST D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” lub istniejąca stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SST dla poszczególnych rodzajów
podbudów.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w wytwórniach
betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki

Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000 [6]. Domieszkę
napowietrzającą należy dozować razem z wodą zarobową.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczający
przed segregacją i wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się:

−w deskowaniu stałym (w prowadnicach),

−w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-96015:1975 [42]. Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne,
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zapewniające jednolite zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę. Sposób nadania
tekstury powinien być określony w SST i zaakceptowany przez Inżyniera.

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych kształtach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera.

5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po
prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i
zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste,
pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność
betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków
podłużnych i poprzecznych.

5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą betonową,
ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym.

Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było
równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań,
co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na
nawierzchni wykonać szczelinę roboczą.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować
pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną.

Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania
betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami SST. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne
powierzchnie płyt.

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna
być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni matami lub

włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyżej 250 C
pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni.

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Inżyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. W nawierzchni
betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin:

−szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,

−szczeliny skurczowe pozorne,
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−szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

−szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami poprzecznymi nie
powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie
przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę.

Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi
do głębokość 1/3 – 1/4 grubości płyty. 

Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń nawierzchni betonowej z elementami
infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka ściekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na
zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt.

Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoczęcia
nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin

Średnia temperatura powietrza w 0 C 5
od 5 

do 15

od 15 

do 25

od 25 

do 30

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do
osiągnięcia przez beton wytrzymałości
10 MPa

od 20 
do 30

od 15 
do 20

od 10 
do 15

 

od 6 do 10

5.10. Zbrojenie szczelin

W miejscu występowania szczelin stosuje się:

−dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych,

−kotwy jako zbrojenie szczelin podłużnych.

Rozmieszczenie, długość, średnica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

5.11. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub gorąco, lub wkładki
uszczelniające posiadające aprobatę techniczną i zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych,
pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych.

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać przy bezdeszczowej, możliwie
bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny,
pasem o szerokości ok. 1 m.
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Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta.

5.12. Odcinek próbny

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

−stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

−określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
nawierzchni,

−określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego lub czasu wibrowania urządzeń wibracyjnych dla uzyskania jednolitego
zagęszczenia całej warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania
jakie będą stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż
200 m.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inżyniera.

W czasie wykonywania odcinka próbnego Wykonawca powinien przeprowadzić badania:

− mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2 

−betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 8 (zaleca się wykonanie badań na odwiertach pobranych z tego
odcinka).

Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wyników badań i pomiarów z
odcinka próbnego 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. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych
wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Właściwości kruszywa
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Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

6.3.3. Właściwości wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1998 [40].

6.3.4. Właściwości cementu

Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002 [5] i PN-
B-19705:1998 [39].

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania nawierzchni betonowej

 

Lp.

 

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań.

Minimalna liczba 

na dziennej działce roboczej

1 Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa

2 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła

3 Właściwości cementu Dla każdej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1

5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3

6
Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance
betonowej

3

7
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28
dniach

3 próbki

8
Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy
zginaniu po 28 dniach

3 próbki

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 3 próbki na 1 km

10 Oznaczenie mrozoodporności betonu 3 próbki na 1 km

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej powinna być zgodna z receptą.

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej w recepcie.

6.3.7. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
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Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001 [15]. Wyniki
badań powinny być zgodne z receptą.

6.3.8. Wytrzymałość betonu na ściskanie

Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu wg PN-EN
12390-7:2001 [22]. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12390-
3:2001[18]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.9. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-5:2001 [20].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10. Nasiąkliwość betonu

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badań powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.11. Mrozoodporność betonu

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badań powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 12.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 10
m łatą czterometrową

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe dla autostrad i dróg ekspresowych co 25
m

6 Ukształtowanie osi w planie*) dla pozostałych dróg co 100 m

7 Grubość nawierzchni 1 raz na 2 km
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8 Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie,
wypełnienie

2 razy na 1 km i przy moście, wiadukcie
i na skrzyżowaniu

9 Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość
i mrozoodporność

w przypadkach wątpliwych, według
decyzji Inżyniera

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

6.4.2. Szerokość nawierzchni

 Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3 cm.

6.4.3. Równość nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04 [45]. 

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać:

−5 mm na drogach kl. I i II,
−6 mm na drogach pozostałych klas.
 Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,2 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1,5 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 cm dla autostrad i
dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.7. Grubość nawierzchni

Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%.

6.4.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. Rozmieszczenie szczelin i
wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją: rozmieszczenie ±5 cm., wypełnienie –
poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklęsły).

6.4.9. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposób określony w
normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-11:2000 [7].

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 obmiarową

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
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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 i SST, 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 nawierzchni betonowej obejmuje:

−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−oznakowanie robót,

−dostarczenie materiałów,

−wyprodukowanie mieszanki betonowej,

−transport mieszanki na miejsce wbudowania,

−oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

−ustawienie deskowań,

−ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie,

−pielęgnacja nawierzchni

−wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych i poprzecznych szczelin,

−zbrojenie szczelin

−przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
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5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą
stożka opadowego

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą
VeBe

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą
oznaczania stopnia zagęszczalności

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą
stolika rozpływowego

14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość

15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza.
Metody ciśnieniowe

16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące
próbek do badania i form

17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania

19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja
maszyn wytrzymałościowych

20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania

21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu próbek do badania

22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu

23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem

24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe –
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie

25. PN-B-06250: 1988 Beton zwykły

26. PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych

27. PN-B-06714-13: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
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mineralnych

28. PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

29. PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

30. PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

31. PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią

32. PN-B-06714-26: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części
organicznych

33. PN-B-06714-28: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową

34. PN-B-06714-42: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles

35. PN-B-06714-43: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych

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

37. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

38. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

39. PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 

40. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

41. PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz
metod badań

42. PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

43. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

44. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

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

10.2. Inne dokumenty

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997

48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na działanie soli  odladzająch
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.23.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTĘP

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Gminie Pisz – ETAP I  

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmują:

wykonanie nawierzchni nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolorowej bezfazowej i
miejsca dla osób niepełnosparawnych koloru niebieskiego (nawierzchnia parkingów),z betonowej kostki
brukowej gr. 6cm kolorowej bezfazowej (nawierzchnia chodnika i opasek), podsypce cementowo-
piaskowej gr.3- 5 cm,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z 
innego materiału.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

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

Materiały użyte do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinny posiadać deklarację
zgodności CE wydaną przez producentów tychże materiałów

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n 

SST jest:
 
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm grafitowa, niebieska

2.2.1.1.   Wygląd zewnętrzny i tolerancje wymiarowe
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków i spełniać wymagania

normy PN-EN 1338:2004 (U)
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać       2 mm.
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Tolerancje wymiarowe wynoszą:
-      długość i szerokość        ± 3mm
-      grubość                            ± 5mm

2.2.1.2.   Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie betonowych kostek brukowych powinna wynosić:

- dla kostek brukowych klasy „50”     min. 50 MPa.

2.2.1.3.   Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek brukowych betonowych powinna wynosić nie więcej niż 5%.

2.2.1.4.   Mrozoodporność
Mrozoodporność powinna być taka, by po 30 cyklach zamrażania i odmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie zostały spełnione jednocześnie następujące warunki:
---- próbka nie wykazuje pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
---- strata masy nie przekracza 5% masy,
---- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większa 

niż 20%.

2.2.1.5.  Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna przekraczać:

- dla kostek brukowych klasy „50”     3,5 mm.

2.2.1.6.  Szorstkość
Wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić nie mniej niż 50.

2.3. Krawężniki

Krawężniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 1340:2004.

Wykonanie krawężników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne z SST D-
08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1[4].

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN 12620:2004

Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem

oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).
Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12620:2004

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Badania wody należy wykonywać:
−−−− w przypadku nowego źródła poboru wody,
−−−− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST  D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
5.5.2. wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, do ubijania ułożonej kostki,
5.5.3. sprzętów  do przycinania kostki,
-  innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Kostki betonowe mogą być przewożone po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 średniej

wartości wytrzymałości badanej serii próbek.
Kostkę betonową transportuje się na dowolnych środkach transportowych na paletach.
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich 
wykonywane będą roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

5.2.     Podłoże
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi 

w  SST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3.     Wykonanie podsypki
Podsypkę należy wykonać jako piaskową z kruszywa odpowiadającego wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić:
2.4.4. dla podsypki piaskowej 3 cm lub 5 cm.

5.4.    Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm.

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową
wypełnione piaskiem na pełną grubość kostki.
Do wypełniania spoin należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający PN-EN 13139:2003.
Kostki brukowe betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych
spadków. Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.  

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”.

6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty

techniczne oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich
wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n  SST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi SST.

6.3.2.   Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych

polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej
SST:
---- pomierzenie szerokości spoin,
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---- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
---- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
---- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.     Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość

Nierówności należy mierzyć łatą 4-metrową.
Nierówności nawierzchni mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 8 mm.

6.4.2.      Rzędne nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny

przekraczać  ± 1cm.

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

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±

0,5%.

6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1

cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. 

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.    Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z

Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.    Rodzaje odbiorów
Odbiór nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

a) odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”

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”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny

jakości robót i materiałów w oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
---- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
---- oznakowanie robót,
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---- zakup i dostarczenie materiałów  podstawowych i pomocniczych na miejsce wbudowania,
---- wykonanie podsypki,
---- ułożenie i ubicie kostek brukowych,
---- wypełnienie spoin piaskiem,
---- przeprowadzenie niezbędnych  pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badań cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
9. PN-EN 1338:2004(U) Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań
10. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez

dostawców.
11. PN-EN 13242;2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

12. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe
13. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE
SSST - 07.01.01

OZNAKOWANIE  POZIOME
Grupa robót: Branża drogowa

KOD CPV: 45231300-08

1.1. Przedmiot SST

Prz Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg w ramach budowy budowy Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  .

1.2. Zakres stosowania SST

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

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii
związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem,
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności
opuszczenia pasa, na którym się znajdują.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające
szczególne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny
być retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do
0,8 mm.

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm
do 5 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach
do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i
wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy.
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1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości
antypoślizgowe.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać
aprobatę techniczną.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości jego lub 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].

2.4. Oznakowanie opakowań

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym
opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:
2.4.1. nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
2.4.2. masę brutto i netto,
2.4.3 numer partii i datę produkcji,
2.4.4. informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
2.4.5. ewentualne wskazówki dla użytkowników.

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a ogólne 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

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  



D-07.01.01  Oznakowanie poziome                                                                                  „R Cad Projekt” inż. Renata Ciecierska

stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez
ochłodzenie.

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   cienko-   i grubo- 
          warstwowego

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w
materiałach do znakowania:
-       cienkowarstwowego 30% (m/m),
-       grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50,
wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej
80%.

Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97
[4].

2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego

twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej
szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1%
cząstek mniejszych niż 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w
SST.

Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca
element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie
opadów deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego może
być:
- szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni
nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,
- plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w
miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone
warstwami odpornymi na ścieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od
strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej
części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta.
Wysokość punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania
trwałego, powinna być biała lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - żółta.

Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, odpowiadająca
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających
zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość
swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w
warunkach określonych przez producenta.
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Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania
słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:

2.7.1. farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC,
2.7.2. farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
2.7.3. 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:
3.2.1. szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające)
oraz szczotek ręcznych,
3.2.2.   frezarek,
3.2.3.   sprężarek,
3.2.4.   malowarek,
 3.2.5.  układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
 3.2.6.  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.
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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.

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać
szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego
oznakowania.
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Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania
różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy
odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer)
poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy
wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
5.7.1. cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
5.7.2. grubowarstwowego, metodą frezowania,
5.7.3. 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. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą
oznakowania.

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje
się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2,
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx.

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg
POD-97 [4]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:
     - białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
     - białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1,
     - żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.

Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem
współczynnika luminancji β, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla
oznakowania świeżego, barwy:

   - białej, co najmniej 0,60,
     - żółtej, co najmniej 0,40.

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy:
     - białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30,
     - żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne chromatyczności
x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
narożne:
Punkt narożny 1 2 3 4

Oznakowanie białe: x
y

0,4
0,4

0,3
0,3

0,3
0,3

0,34
0,38

Oznakowanie żółte: x
y

0,5
0,4

0,5
0,5

0,5
0,5

0,43
0,48
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6.3.1.2. Widzialność w nocy

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg
POD-97 [4].

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy:
     - białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
     - żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1.

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
     - białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1,
     - żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1,
b) folii:
     - dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
     - dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd
wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni.
     - świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT,
     - używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się.

6.3.1.4. Trwałość oznakowania

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
porównania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego:
     - farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,
     - pozostałymi materiałami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania
a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta,
z tym że nie może przekraczać 2 godzin.

6.3.1.6. Grubość oznakowania

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna
wynosić dla:
     - oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 µm,
     - oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm,
     - 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,
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     - 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:
6.3.2.1.  widzialności w dzień,
6.3.2.2.  widzialności w nocy,
6.3.2.3.  szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w
„Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych

Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:
     - sprawdzenie oznakowania opakowań,
     - sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z
zaleceniami SST,
     - wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,
     - wilgotności względnej powietrza,
     - temperatury powietrza i nawierzchni,
     - pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia),
     - wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów,
     - równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,
     - zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i „Instrukcją o znakach
drogowych poziomych” [3].
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie określonej w
SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może
zlecić wykonanie badań:
6.3.3.1.  widzialności w dzień,
6.3.3.2.  widzialności w nocy,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w
„Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania

Materiały do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowars-

twowego
grubowars-
twowego

1 Zawartość składników lotnych w
materiałach do znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników   
   chlorowanych

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

≤ 30
≤ 10
0

≤ 2
-
0

2 Współczynnik załamania światła kulek
szklanych

współcz. > 1,5 > 1,5

3 Współczynnik luminancji Q w świetle
rozproszonym dla oznakowania
świeżego barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
≥ 130
≥ 100

≥ 130
≥ 100

4 Współczynnik luminancji β dla
oznakowania świeżego barwy
- białej
- żółtej

współcz. β
współcz. β

≥ 0,60
≥ 0,40

≥ 0,60
≥ 0,40
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5 Powierzchniowy współczynnik odblasku
dla oznakowania świeżego w stanie
suchym barwy:
- białej
- żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
≥ 300
≥ 200

≥ 300
≥ 200

6 Szorstkość oznakowania
- świeżego
- używanego (po 3 mies.)

wskaźnik
SRT
SRT

≥ 50
≥ 45

≥ 50
≥ 45

7 Trwałość oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcieńczalnymi
- pozostałymi materiałami

wskaźnik
wskaźnik

≥ 5
≥ 6

≥ 5
≥ 6

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤ 2 ≤ 2

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych
- z mikrokulkami szklanymi

µm
mm

≤ 800
-

-
≤ 5

10 Okres stałości właściwości materiałów
do znakowania przy składowaniu

miesięcy ≥ 6 ≥ 6

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i
„Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom:
     -  szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
     - długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o
150 mm,
     - dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od
średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,
     - dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od
wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji
ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni
istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

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,

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I  



D-01.03.05  Przebudowa podziemnych linii wodociągowych.                                             „R Cad Projekt” inż. Renata Ciecierska

     - 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,
     - 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.
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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

10.2.1. 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)
10.2.2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE

5.5.1. WSTĘP
Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach budowy Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – ETAP I

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem krawężników i obejmują:
2.5.3. ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych o wym. 15x30x100 na ławie betonowej

z oporem betonowym C 8/10 
Usytuowanie krawężników wg Dokumentacji Projektowej.

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. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.5.2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały użyte do wbudowywania krawężników powinny posiadać certyfikat zgodności CE wydany
przez odpowiednią jednostkę certyfikacyjną lub deklarację zgodności CE wydaną przez producenta.

2.2. Materiały do wykonania krawężników
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników zgodnie z zasadami n/n SST są:

2.2.1. Krawężniki betonowe
Krawężniki betonowe prostokątne ścięte typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30x100 cm , gat. I, z betonu klasy B30, 

powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-EN 1340 .
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-EN 206-1:2003, dla danej klasy betonu,
nasiąkliwość - nie powinna być większa niż 4 %.
Odporność na działanie mrozu zgodnie z  PN-EN 206-1:2003 - stopień mrozoodporności F 150. 
Ścieralność na tarczy Boehmego  nie powinna przekraczać dla krawężników gatunku I - 3 mm.
Nośność elementów zgodnie z normą PN-EN 1340 nie powinna być mniejsza niż 31,6 kN.

2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych dla gat. I, zgodnie z PN-EN 1340 powinny
wynosić:
- długość                    ± 8 mm,
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- szerokość, wysokość  ± 3 mm.

2.2.1.2.   Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 1.

Tablica 1.   Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek I

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i
krawędzi 2

ograniczające powierzchnie górne (ścieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczające pozostałe krawędzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawędzi i naroży - długość, mm, max 20

- głębokość, mm, max 6

2.2.1.3.   Składowanie
Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą.
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm,
szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.2.2. Beton zwykły kl. B15, spełniający wymagania PN-EN 206-1:2003 

2.2.3. Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie

mniejszej niż 32,5, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [6].
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawężników powinien
odpowiadać normie   PN-EN 197-1 [6].
Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna być odmiany “1” i

odpowiadać  PN-EN 1008:2004.

2.2.5. Piasek 
Piasek naturalny użyty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139:2003

2.2.6. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-

24005:1997 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SSTD.M00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do ustawienia krawężników
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST  D..00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów do wykonania krawężników
4.2.l. Krawężniki

Krawężniki można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7
średniej wytrzymałości badanej serii próbek.
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Krawężniki na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu,
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. B15
Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej może on być transportowany

samochodami wywrotkami z wytwórni z zapewnieniem utrzymywania właściwej konsystencji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
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 wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D..00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty związane z ustawieniem krawężników.

5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy

Wykop koryta pod ławy należy wykonać 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.

5.2.2. Wykonanie ławy betonowej
Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu klasy B15 w szalowaniu. Beton rozścielony

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami. 
Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].

5.2.3. Ustawienie krawężnika
Krawężniki należy ustawiać zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej na

ławach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, po zagęszczeniu.
W przypadku regulacji pionowej krawężników ławę betonową po usunięciu prefabrykatu należy oczyścić
z luźnego materiału, a następnie uzupełnić betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna ścianka krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem
lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.
Na łukach można ustawiać krawężniki łukowe lub krótkie, odpowiednio docięte. Łuki o promieniu
powyżej 15 m można wykonać z krawężników ulicznych prostych.
Światło krawężników ulicznych 20x30 cm od strony jezdni powinno być zgodne z Dokumentacją
Projektową
Krawężniki należy obniżyć przy przejściach dla pieszych do 2 cm nad nawierzchnię jezdni. 
Krawężniki drogowe 12x25 cm należy wtopić do poziomu nawierzchni jezdni.
Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi.

5.2.4. Wypełnienie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 1 cm. 

Spoiny krawężników należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny przed wypełnieniem 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. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty
techniczne oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich
wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich

asortymentów robót, składających się na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4.
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robót
6.4.1. Sprawdzenie ław fundamentowych
6.4.1.1.   Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie próbek normowych, tj. sześciennych o wymiarze
boku 150 mm należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [8].

6.4.1.2.  Sprawdzenie 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. Sprawdzenie rzędnych niwelety
należy wykonać za pomocą niwelatora.

6.4.1.3.   Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacją Projektową
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 50 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości        ± 10 % wysokości projektowanej,
- dla szerokości ławy                ± 20 % szerokości projektowanej.

6.4.1.4.   Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy
Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, na

każde 50 m ławy, czterometrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

6 4.1.5.   Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na

50 m wykonanej ławy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników
6.4.2.1.   Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ± 1 cm
na każde 50 m ustawienia krawężnika.

6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej

może wynosić     ± 1 cm na każde 50 m badanego niwelacją ciągu krawężnika.

6.4.2.3.   Równość górnej powierzchni krawężników
Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch

punktach na każde 50 m krawężnika, 3-metrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

6.4.2.4.   Dokładność wypełnienia spoin
Dokładność wypełnienia spoin należy badać na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika.

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”.

7.2.    Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) ustawionego krawężnika betonowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D..00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości materiałów, wyniki pomiarów i
badań  z bieżącej kontroli materiałów i robót.

8.2.   Rodzaje odbiorów
Roboty objęte niniejszą SST podlegają następującym odbiorom:

a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiór ostateczny,
c) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D..00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D..00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m krawężnika należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych

robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych na miejsce wbudowania,
-           wykonanie koryta pod ławę,
- ew. wykonanie szalunku ławy fundamentowej,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników,
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
-           ew. zalanie spoin masą zalewową,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
-       przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
2.  PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
3.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
4.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
6.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
7.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

8.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
9. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

11. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.

12. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe

14. PN-EN 13242;2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. INNE DOKUMENTY

2.6.3. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

2.6.4. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979-1982
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