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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
przy zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kol. - dr. kraj. nr. 57
w km 0+336 - 1+309
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowaną 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
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych
Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5
mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do
7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe
w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
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 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych
dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. 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 wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz
wykopów głębszych niż 1 metr. 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.
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i
filarów mostów i wiaduktów.
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W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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USUNIĘCIE KRZEWÓW
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z usunięciem krzewów przy zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kol. - dr. kraj. nr. 57
w km 0+336 - 1+309

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy realizacji robót związanych z usunięciem krzewów, – prac
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi i branżowymi normami.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, tj. spełniającą
wymagania SST, jakość robót.
Dla wykonywania robót zaleca się podstawowy sprzęt:
• piły mechaniczne;
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wycinką krzaków

4. TRANSPORT Nie dotyczy
4.1 TRANSPORT PNI I KARPIN
Transport materiałów należy prowadzić przy pomocy podanych niżej środków:
• ciągnik kołowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyładowcza
• samochód skrzyniowy i samowyładowczy lub innych nowszych technologicznie.
Pnie, karpiny oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie
powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót winno być zgodne z projektem oraz specyfikacją techniczną.
5.1. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZEWÓW
Roboty związane z usunięciem roślin obejmują usunięcie krzewów, wywiezienie poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien być oczyszczony z krzewów.
Zgoda na prace związane z usunięciem krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z
roślinności, wykarczować pnie i usunąć karpiny z korzeniami tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do

19

wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały
się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed
uszkodzeniem.
Należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego tereny zieleni sąsiadujące bezpośrednio z miejscem realizacji zajęte na czas
budowy, których nie dotyczą nowe plany zagospodarowania.
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.2. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z
terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło
się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii,
umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce
tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą
Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być
przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzewów jest:
•

dla krzewów- m2 ( ha )

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za prawidłowo wykonane jeżeli zostały zrobione zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem
oraz ubicie dołów po zasypaniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
•
usunięcie krzewów,
• wywiezienie gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po
wykarczowaniu,
• zasypanie dołów i zagęszczenie,
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują
20
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D-01.02.01
USUNIĘCIE PNI DRZEW I KRZEWÓW
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z usunięciem drzew i krzewów przy zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kol. - dr. kraj.
nr. 57 w km 0+336 - 1+309

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy realizacji robót związanych z usunięciem pni drzew i krzewów,
wyrębem i karczowaniem lasów, zarośli i sadów – prac wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi i branżowymi normami.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, tj. spełniającą
wymagania SST, jakość robót.
Dla wykonywania robót zaleca się podstawowy sprzęt:
• piły mechaniczne;
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni lub ich frezowania oraz usunięcia z pasa drogowego;
• spycharki;
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT
4.1 TRANSPORT PNI I KARPIN
Transport materiałów należy prowadzić przy pomocy podanych niżej środków:
• ciągnik kołowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyładowcza
• samochód skrzyniowy i samowyładowczy lub innych nowszych technologicznie.
Pnie, karpiny oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie
powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót winno być zgodne z projektem oraz specyfikacją techniczną.
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5.1. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZEWÓW
Roboty związane z usunięciem roślin obejmują wykarczowanie pni drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpin i gałęzi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. W miejscach
przeznaczonych pod nasadzenia, należy zdjąć wierzchnicę i wyrównać teren.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów.
Zgoda na prace związane z usunięciem pni drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z
roślinności, wykarczować pnie i usunąć karpiny z korzeniami tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały
się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed
uszkodzeniem.
Należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego tereny zieleni sąsiadujące bezpośrednio z miejscem realizacji zajęte na czas
budowy, których nie dotyczą nowe plany zagospodarowania.
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.2. USUNIĘCIE PNI DRZEW I KRZEWÓW
Do usunięcia zakwalifikowano drzewa kolidujące z projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdów
samochodowych (jezdnie, parkingi, skrzyżowania), poboczami, rowami, zbiornikami, skarpami nasypów i wykopów oraz z
uzbrojeniem terenu (kanalizacja, wodociągi, gazociągi, telefony i energetyka).
Przy kwalifikacji drzew do usunięcia uwzględniono kwestię ograniczenia wymaganego pola widoczności oraz kolizję ze skrajnią
pionową projektowanej drogi – typując do usunięcia dodatkowo drzewa w polach widoczności oraz drzewa o pochylonych pniach
wchodzących w skrajnię drogi.
Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących
przypadków:
•
w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami
powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
•
w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z
powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób, który nie
spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie, a w miarę możliwości posadzone na miejsce
przewidziane w projekcie gospodarki zielenią.
Lasy Skarbu Państwa rosnące na działkach będących w granicach lokalizacji drogi zostaną wycięte na koszt nadleśnictwa. Drewno
pozostające własnością nadleśnictwa zostanie przez nie zabrane z terenu.
Pozostałe drzewa, krzewy, uprawy, młodniki zostaną wycięte przez Wykonawcę. Wykonawca usunie z terenu oraz wywiezie
wszystkie karpy i zasypie doły po nich wraz z odpowiednim zagęszczeniem terenu.
5.3. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z
terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło
się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii,
umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce
tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą
Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być
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przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:
• dla pni drzew - sztuka,
• dla krzewów- m2 ( ha )
• dla lasów, zarośli i sadów - hektar

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za prawidłowo wykonane jeżeli zostały zrobione zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem
oraz ubicie dołów po zasypaniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
•
wykarczowanie pni drzew i krzewów,
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu
pozostałości po wykarczowaniu,
• zasypanie dołów i zagęszczenie,
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują
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D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w
gruntach nieskalistych, wykonywanych przy zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kol. - dr. kraj. nr.
57w km 0+336 - 1+309

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowaną 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 ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1.
Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z
dokumentacja projektową i SST.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji
projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów
były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. Ze względu na charakter wykopów – bezpośrednio pod
korytem – przyjęto wymagania, jak dla ruchu KR3.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
kategoria ruchu KR3-KR6
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Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
1,00
powierzchni robót ziemnych
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inżynierowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych
robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń
powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek,
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
− zagęszczenie powierzchni wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
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− rozplantowanie urobku na odkładzie,
− rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy zadaniu
Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kol. - dr. kraj. nr. 57w km 0+336 - 1+309
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowaną 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 wykonaniem koryta przeznaczonego do
ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności
jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż
projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
korpusu

Ruch lekki i średni

Górna warstwa o grubości 20 cm
0,98
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża
0,95
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
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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 w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża
podaje tablica 2.
Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km

5

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

6
7

Rzędne wysokościowe

Zagęszczenie,
gruntu podłoża

i
i

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub
więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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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. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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 dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podłoża,
− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoża,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.
5.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D-04.04.02. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.0 WSTĘP
1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem Przebudowa drogi gminnej nr 195024N
Dąbrowa kol. - dr. kraj. nr. 57w km w km 0+336 - 1+309
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.2
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
- pod nawierzchnią gr.20 cm
- pod zjazdami gr. 15 cm
- pobocze gr. 10 cm
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie
ziarnowym (od d=0 do D=6,3mm), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
określonych proporcjach.
1.3.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki
niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności
pomiędzy kategoriami różnych właściwości.
1.3.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.
1.3.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które
może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.
1.3.5. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.
1.3.6. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w
osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Warszawa 1997 [25].
1.3.7. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren
d (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
1.3.8. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren
d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.
1.3.9. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę
kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
1.3.10. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje
się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora,
przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST.
O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości
przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
1.3.11. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia
obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej
i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.3.12. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej
leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.
1.3.13. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń
z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać
się z kilku warstw o różnych właściwościach.
1.3.14. Symbole i skróty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR
brak konieczności badania danej cechy,
CRB
kalifornijski wskaźnik nośności, %
SDV
obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa ziarnienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostawcę/producenta,
ZKP
zakładowa kontrola produkcji.
1.3.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami w ST.
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:
kruszywo, woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek należy stosować kruszywo naturalne do D ≤ 31,5 mm.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy przedstawia tablica 1.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek należy stosować kruszywo naturalne do D ≤ 31,5 mm.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy przedstawia tablica 1.

Tablica 1.
Wymagania według WT-4 [23] i PN-EN 13242 [12] wobec kruszyw do mieszanek
niezwiązanych w warstwie podbudowy
Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwiązanych, przeznaczonych do
zastosowania w warstwie podbudowy pod
nawierzchnią drogi obciążonej ruchem
kategorii
Metoda
Właściwość
KR1 ÷ KR6
badania
kruszywa
wg
Punkt
PNEN
Wymagania
1324
2
Zestaw sit #
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
4.122,4; 31,5; 45; 63 mm (zestaw
4.2
podstawowy plus zestaw 1)
Frakcje dozwolone max. do D ≤ 31,5
GC80/20,
Uziarnienie
PN-EN
GF80,
933-1[1] 4.3.1
GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg
rysunku 1

Ogólne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
grubego na sitach
pośrednich

Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu

Kształt kruszywa grubego –
maksymalne wartości
wskaźnika płaskości
Kształt kruszywa grubego –
maksymalne wartości
wskaźnika kształtu
Kategorie procentowych
zawartości ziaren o
powierzchni przekruszonej
lub łamanych oraz ziaren
całkowicie zaokrąglonych w
kruszywie grubym
Zawartość pyłów w
kruszywie grubym*)
Zawartość pyłów w
kruszywie drobnym*)

PN-EN
933-1
[1]

PN-EN
933-1
[1]

PN-EN
933-3
[2]
PN-EN
933-4
[3]
PN-EN
933-5
[4]
PN-EN
933-1
[1]
PN-EN
933-1
[1]

4.3.2

4.3.3

4.4

FI50

4.4

SI55

4.5

C90/3

4.6

fDeklarowana

4.6

fDeklarowana

4.7

Właściwość niebadana na
pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagań dla
mieszanek

5.2

LA40

5.3

MDEDeklarowana

Jakość pyłów
Odporność na rozdrabnianie
kruszywa grubego,
kategoria nie wyższa niż
Odporność na ścieranie
kruszywa grubego
Gęstość ziaren

Nasiąkliwość

Siarczany rozpuszczalne w
kwasie
Całkowita zawartość siarki

Składniki rozpuszczalne w

PN-EN
1097-2
[6]
PN-EN
1097-1
[5]
PN-EN
1097-6,
roz. 7, 8
i 9 [7]
PN-EN
1097-6,
roz. 7, 8
i 9 [7]
PN-EN
17441[10]
PN-EN
17441[10]
PN-EN

GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i
sita o pośrednich wymiarach D/1,4
ogólne granice wynoszą 20-70%
przechodzącej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta
wynoszą ±15%)
Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj.
procent masy przechodzącej przez sito
górne D: ±5%, sito D/2: ±10%, sito
0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ciągłym
uziarnieniu: kat. GTA20 (tj. procent
masy przechodzącej przez sito górne
D: ±5%, sito D/2: ±20%, sito 0,063
mm: ±4%)

5.4
Deklarowana

5.5 i
7.3.2

WA242**)

6.2

ASNR

6.3

SNR

6.4.3

Brak substancji szkodliwych w

wodzie

1744-3
[11]

Zanieczyszczenia
Zgorzel słoneczna bazaltu

Mrozoodporność na frakcji
kruszywa 8/16 mm
Skład materiałowy
Istotne cechy środowiskowe

PN-EN
13673[9] i
PN-EN
1097-2
[6]
PN-EN
1367-1
[8]
-

6.4.4

stosunku do środowiska wg odrębnych
przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno,
szkło i plastik, mogących pogorszyć
wyrób końcowy

7.2

SBLA

7.3.3

F4

Zał. C

Deklarowany
Większość substancji niebezpiecznych
określonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje
w źródłach kruszywa pochodzenia
Zał. C
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
pkt
kruszyw sztucznych i odpadowych
C.3.4
należy badać czy zawartość substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartości dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów
*)
Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych
granicznych
**)
W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki
niezwiązanej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki kruszyw, walców ogumionych i stalowych
wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-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.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazań Inspektora Nadzoru:
ustalić lokalizację robót, przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego
wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, usunąć przeszkody utrudniające
wykonanie robót, wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót zgromadzić materiały i sprzęt
potrzebne do rozpoczęcia robót.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01.03 „Koryto
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.01.01.61 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D 15

≤ 5
(1)
d 85
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. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.5. Projektowanie mieszanki niezwiązanej
5.5.1. Postanowienia ogólne
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki kruszyw oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności
Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura
projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych
na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te
które będą stosowane do wykonania podbudowy. Skład mieszanki projektuje się zgodnie z
wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy, określonych w tablicy 4.
Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki,
przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków
wykonawczych. Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby
wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki

kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną
wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach
wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1.
5.5.2. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy stosuje się mieszankę kruszyw 0/31,5 mm. Wymagania wobec
mieszanek przeznaczonych do podbudowy, podane w tablicy 4, odnośnie wrażliwości na mróz
mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie
Proctora według PN-EN 13286-2 [14]. Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy, określana wg PN-EN 933-1 [1], powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W
przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać
i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej
mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać
wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów
< 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej
i pomocniczej. Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1
[1] powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje
zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm należy określić według
PN-EN 933-1 [1]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze
między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla
rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano również liniami przerywanymi obszar uziarnienia
SDV, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez
dostawcę/producenta. W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy
również badać i deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium
przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie
mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych
podanych na rysunku 1.

Rys. 1.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw podbudowy
Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w
tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z
deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora
Mieszanka
niezwiązana,
mm

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5
1
2
4
5,6
8
11,2
16

22,4

31,5

0/31,5

±5

±5

±7

±8

-

±8

-

±8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się
w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2,
ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3.
Tablica 3.
Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice
w przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek
Mieszanka,
mm
0/31,
5

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach;
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2

2/4

2/5,6

4/8

5,6/11,2

8/16

11,2/22,
4

16/31,5

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

min
.

ma
x

4

15

7

20

-

-

10

25

-

-

10

25

-

-

-

-

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów powinny spełniać wymagania
wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnośnie
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu
metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [14]. Nie stawia się wymagań wobec
wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy, o ile szczegółowe
rozwiązania nie przewidują tego. Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna
odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej
metodą Proctora według PN-EN 13286-2 [14], w granicach podanych w tablicy 4.
Badanie CBR mieszanek do podbudowy należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą
Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,03 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.
CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [15], a wymaganie przyjąć wg tablicy 4.
Istotne cechy środowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych,
które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach.
W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze
ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych,
zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może
być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych
należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek
Tablica 4.
Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy
Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych w
warstwie podbudowy pod nawierzchnią drogi obciążonej
ruchem kategorii
KR1 ÷ KR6
Punk
Właściwość
t
PNEN
1328
5

Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawartość
pyłów:
Kat.UF
Minimalna zawartość pyłów:

4.3.
1

Wymagania

0/31,5 mm

4.3.
2

UF9

4.3.

LFNR

Kat. LF
Zawartość nadziarna:
Kat.OC
Wymagania wobec
uziarnienia
Wymagania wobec
jednorodności uziarnienia
poszczególnych partii –
porównanie z deklarowaną
przez producenta wartością
(S)
Wymagania wobec
jednorodności uziarnienia
na sitach kontrolnych –
różnice w przesiewach
Wrażliwość na mróz;
wskaźnik piaskowy SE***),
co najmniej
Odporność na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-2 [6], kat. nie
wyższa niż
Odporność na ścieranie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1 [5], kat. MDE
Mrozoodporność (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 mm
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1 [8]
Wartość CBR po
zagęszczeniu do wskaźnika
zagęszczenia
IS=1,03 i moczeniu w
wodzie 96 h, co najmniej
Zawartość wody w
mieszance zagęszczanej; %
(m/m) wilgotności
optymalnej wg metody
Proctora
Inne cechy środowiskowe

2
4.3.
3

OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito
1,4D*) powinien wynosić 100%, a przechodzącej
przez sito D**) powinien wynosić 90-99%)

4.4.
1

Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1

4.4.
2

Wg tab. 2

4.4.
2

Wg tab. 3

4.5

45

LA35

Deklarowana

F4

≥ 120

80-100

4.5

Większość substancji niebezpiecznych
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych należy
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów

*)

Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć
następny niższy wymiar sita.
**)
Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie.
***)
Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora
wg PN-EN 13286-2 [14].

5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie

mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z
receptą laboratoryjną.
Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.
Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek
niezwiązanych, zgodnie z WT-4 [23] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez
producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu
do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [23] załącznik B.
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca
się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią
ładunkową. 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 Inspektora Nadzoru.Wilgotność mieszanki
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [18] (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 [22] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 7.
5.8. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru,
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 niniejszej ST.Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z mieszanki
niezwiązanej
Częstotliwość badań
Minimalna liczba
Maksymalna

Lp. Wyszczególnienie badań

badań

powierzchnia
podbudowy przypadająca na jedno
badanie (m2)

1
2
3

1

200

4

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1,
pkt 2.2.3

dla każdej partii kruszywa
i przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi na rys. 1. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań
powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [18] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
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 [22].
lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. Do bieżącej kontroli zagęszczenia poszczególnych
warstw dopuszcza się również, po odpowiednim skalibrowaniu, użycie płyt dynamicznych.
Zagęszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

≤ 2,2
E1
Obciążenie końcowe na płytę należy doprowadzić do 0,45 MPa; zakres obciążenia
do obliczenia modułów – 0,25/0,35 MPa; we wzorze obliczeniowym modułów należy
zastosować mnożnik ¾”.
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2.3.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inspektora Nadzoru.
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 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki
niezwiązanej
Lp.
Wyszczególnienie badań i
Minimalna częstotliwość pomiarów
pomiarów
1
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 50 m łatą
2
Równość poprzeczna
1 raz na 100m
3
Spadki poprzeczne*)
1 raz na 100m
4
Rzędne wysokościowe
co 50 m
5
Ukształtowanie osi w planie*)
co 50 m
6
Grubość podbudowy
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 200
m2
7
Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
raz na 200 m2
- ugięcie sprężyste
co najmniej w 2 punktach na każde 100 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 przyjętej w kosztorysie ofertowym o więcej niż
+10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [20].Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić o więcej niż ±10% od przyjętej w kosztorysie
ofertowym.Niezależnie od tego musi być zachowany pakiet warstw konstrukcji nawierzchni,
założony w dokumentacji przetargowej.
6.4.8. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [19] powinien być zgodny z podanym
w tablicy 7,ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [21] powinno być zgodne z podanym w
tablicy 7.
Tablica 7. Cechy podbudowy
Wymagane cechy
Podbudowa
z kruszywa
Wskaźnik
zagęszczenia IS
o wskaźniku
wnoś nie
nie mniejszy niż
mniejszym niż
%

podbudowy

40 kN

50 kN

120

1,25

1,40

1,03

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem
mm

Minimalny moduł
odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm
MPa
od pierwszego od drugiego
obciążenia E2
obciążenia E1
80

140

Obciążenie końcowe na płytę należy doprowadzić do 0,45 MPa; zakres obciążenia
do obliczenia modułów – 0,25/0,35 MPa; we wzorze obliczeniowym modułów należy
zastosować mnożnik ¾”.
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 Inspektora Nadzoru.

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) podbudowy z mieszanki niezwiązanej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego
– Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren –
Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziarn o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
PN-EN 1097-1
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw
–
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw
– Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw
– Część 6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
PN-EN 1367-1
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 1:
Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1367-3
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza
chemiczna

PN-EN 1744-3
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie
wyciągów przez wymywanie kruszyw
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody
określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctor
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47:
Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy
wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-06
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.3. Inne dokumenty
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg
zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)Rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy zadaniu
Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kol. - dr. kraj. nr. 57w km 0+336 - 1+309
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
Nawierzchnie z betonu asfaltowego będą wykonywane w formie warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/11,2 i 0/16; w
formie warstwy wiążącej oraz wyrównawczej o uziarnieniu 0/16 i 0/20.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
warstwy ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 wg poniższego zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę
≥ 12

kategoria ruchu
KR1 (drogi dojazdowe)
KR2
(drogi
gminne
powiatowe)
KR3 (drogi powiatowe)
KR4 (drogi wojewódzkie)
KR5 (drogi krajowe)

i

od 13 do 70
od 71 do 335
od 336 do 1000
od 1001 do 2000

Kategorię ruchu dla dróg nr 1462N i 1464N w m. Rusek Wielki przyjęto jako KR2. Nawierzchnia z betonu
asfaltowego będzie wykonywana jako warstwa wiążąca i ścieralna.
Jako warstwa wiążąca będzie wykonywana z betonu asfaltowego AC16W, a jako ścieralna AC11S.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralnoasfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są
zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.
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1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 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. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591 [1].
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować następujące asfalty drogowe:
- dla dróg obciążonych ruchem KR2
asfalt drogowy 35/50 lub 50/70
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN EN 12591 [1]
Rodzaj asfaltu
Lp. Właściwości
Metoda badania
35/50
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1.
Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN EN 1426[2]
35-50
2.
Temperatura mięknienia
°C
PN EN 1427 [3]
50-58
3.
Temperatura zapłonu, nie mniej niż
°C
PN EN 22592 [4]
240
4.
Zawartość składników rozpuszczalnych,
% m/m
PN EN 12592 [5]
99
nie mniej niż
5.
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub
% m/m
PN EN 12607-1 [6]
0,5
przyrost) nie więcej niż
6.
Pozostała penetracja po starzeniu, nie
%
PN EN 1426 [2]
53
mniej niż
7.
Temperatura mięknienia po starzeniu,
°C
PN EN 1427 [3]
52
nie mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8.
Zawartość parafiny nie więcej niż
%
PN EN 12606-1 [7]
2,2
9.
Wzrost temperatury mięknienia po
°C
PN EN 1427 [3]
8
starzeniu, nie więcej niż
10. Temperatura łamliwości Fraassa, nie
°C
PN EN 12593 [8]
-5
więcej niż
2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN EN 1744-4 [9] dla wypełniacza
podstawowego i zastępczego. Wymagania dla wypełniacza podano w tablicy 3.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN EN 1744-4 [9].
2.4. Kruszywo
2.4.1. Do warstwy wiążącej
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicach 2., 3.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego
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Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu
Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-10, kategoria nie niższa niż

KR1-KR2
Gc85/20

Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie większe niż według
G20/17,5
kategorii:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa
f2
niż:
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN
FI50 lub SI50
933-4, kategoria nie wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i
łamanej według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 10972, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż:
•
grupa kruszyw A (tablica 8.1.)
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 6,7,8 lub 9
Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria:
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, kategoria nie
wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3,
kategoria:

fDeklarowana

LA50
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
WA24 Deklarowana
F2
SBLA

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według
deklarowany przez producenta
PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1;
MLPC0,1
kategoria nie wyższa niż:
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego
wymagana odporność
powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.1.
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego
wymagana odporność
według PN-EN 1744-1 p. 19.2.
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według
V3,5
PN-EN 1744-1 p. 19.3.; kategoria nie wyższa niż:

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy wiążącej, wyrównawczej
i wzmacniającej z betonu asfaltowego.
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Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od
kategorii ruchu

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż

KR1-KR2
GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie większe niż według
GTCNR
kategorii:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa
f10
niż:
Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6,
rozdział 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.
14.2.; kategoria nie wyższa niż:
Nasiąkliwość wg PN EN 1097-6 rozdział 7, 8 lub 9

MBF10
EDeklarowana
deklarowana przez producenta
mLPC0,1
WA24 Deklarowana

Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego
Wymagania wobec materiałów w
Właściwości wypełniacza
zależności od kategorii ruchu
KR1-KR2
Uziarnienie według PN-EN 933-10
Zgodnie z tablicą 24 w PN EN 13043
Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:

MBF10

Zawartość wody według PN-EN 1097-5; nie wyższa niż:

1%(m/m)

Gęstość ziaren według EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu
według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1,
wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria
nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PNEN 196-21, kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

V28/45
∆R&B8/25
WS10
CC70
KaDeklarowana
BNDeklarowana

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu
Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-10, kategoria nie niższa niż

KR1-KR2
GC85/20

Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie większe niż według
G20/15
kategorii:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa
f2
niż:
Kształt kruszywa według PN EN 933-3 lub według PN EN
FI25 lub SI25
933-4, kategoria nie wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i
łamanej według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 10972, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż:
•
grupa kruszyw A (tablica 8.1.)
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 6,7,8 lub 9
Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria:
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, kategoria nie
wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3,
kategoria:

CDeklarowana

LA30
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
WA24 Deklarowana
FNaCl7
SBLA

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według
deklarowany przez producenta
PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1;
mLPC0,1
kategoria nie wyższa niż:
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego
wymagana odporność
powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.1.
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego
wymagana odporność
według PN-EN 1744-1 p. 19.2.
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według
V3,5
PN-EN 1744-1 p. 19.3.; kategoria nie wyższa niż:
Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego.

Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od
kategorii ruchu

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż

KR1-KR2
GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie większe niż według
GTCNR
kategorii:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa
f10
niż:
Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6,
rozdział 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.
14.2.; kategoria nie wyższa niż:
Nasiąkliwość wg PN EN 1097-6 rozdział 7, 8 lub 9

MBF10
EDeklarowana
deklarowana przez producenta
mLPC0,1
WA24 Deklarowana

Tablica 7. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego
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Uziarnienie według PN-EN 933-10

Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu
KR1-KR2
Zgodnie z tablicą 24 w PN EN 13043

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:

MBF10

Zawartość wody według PN-EN 1097-5; nie wyższa niż:

1%(m/m)

Gęstość ziaren według EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Właściwości wypełniacza

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu
według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1,
wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria
nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PNEN 196-21, kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN EN 13179-2, wymagana
kategoria:

V28/45
∆R&B8/25
WS10
CC70
KaDeklarowana
BNDeklarowana

2.5. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN EN 12591 [1].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT-3 [40].
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 nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i ciężkich ,
− walców stalowych gładkich ,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
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
4.2.1. Asfalt
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
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Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system
ogrzewczy.
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 mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wyrównawczej
i wiążącej przy ruchu KR2
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
31,5
22,4
16
11,2
8
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza, wzór (2)

Przesiew, [% (m/m)]
AC16W
od
100
90
70
55
25
4
4,0
Bmin.4,4

do
100
90
85
50
12
10

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej,
KR2
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza, wzór (2)

Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
od
100
90
70
30
8
5
Bmin.5,6

do
100
90
35
20
12,0

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyrównawczej i wiążącej przy ruchu
KR2
Metoda i warunki badania

Właściwość
Warunki
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wg PN-EN 13108-20
Zawartość
przestrzeni

wolnych

C. 1.3. ubijanie
2x50 uderzeń

Wolne
przestrzenie
wypełnione lepiszczem

C. 1.2., ubijanie

Zawartość
wolnych
przestrzeni w mieszance
mineralnej

C.1.2., ubijanie

Odporność na działanie
wody

2x50 uderzeń

2x50 uderzeń
C 1.1. ubijanie
2x35 uderzeń

AC 16W
PN –EN 12697-8, p. 4

PN-EN 12697-8, p.5

Vmin 3,0
Vmax 6,0
VFBmin60
VFBmax80

PN-EN 12697-8, p.5

VMAmin14

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

ITSR80

Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej przy ruchu KR2
Wymiar mieszanki
Właściwość
Zawartość
przestrzeni

Warunki zagęszczania
wg PN-EN 13108-20
wolnych

C. 1.2. ubijanie
2x50 uderzeń

Wolne
przestrzenie
wypełnione lepiszczem

C. 1.2. ubijanie

Zawartość
wolnych
przestrzeni w mieszance
mineralnej

C 1.2. ubijanie

Odporność na działanie
wody

2x50 uderzeń

2x50 uderzeń
C.1.1., ubijanie
2x35 uderzeń

Metoda i warunki badania
AC 16W
PN –EN 12697-8, p. 4

PN –EN 12697-8, p. 5

PN-EN 12697-8, p. 5

Vmin 1,0
Vmax 3,0
VFBmin75
VFBmax99
VMAmin14

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

ITSR90

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od
temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w
ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
- dla asfaltu drogowego 35/50
max 190o C,
- dla asfaltu drogowego 50/70
max 180o C,
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z asfaltu 35/50
od 155o C do 195o C,
- z asfaltu 50/70
od 140o C do 180o C,
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5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno
być na całej powierzchni:
- ustabilizowane i nośne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
- wyprofilowane, równe i bez kolein.
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru
równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, punkt 8.7.2.[39]. Wymagana równość podłużna jest
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 12.
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp.
1

Drogi i place
KR2
Podbudowa zasadnicza

Podłoże pod warstwę
ścieralną
wiążącą i wzmacniającą
7
9

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 12, podłoże należy wyrównać
poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub
asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
upłynniacza podano w tablicy 13.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera
Tablica 13. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp.

Ilość asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego, kg/m2

Podłoże do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Podłoże pod warstwę asfaltową
1
Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
2
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
3
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem
4
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

od 0,7 do 1,0
od 0,5 do 0,7
od 0,3 do 0,5
od 0,2 do 0,5

5.5. Połączenie technologiczne
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. Połączenia
technologiczne należy wykonywać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 14.
Tablica 14. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m2

Lp.

Połączenie nowych warstw

1
2

Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub od 0,3 do 0,5
wzmacniająca
Asfaltowa warstwa wiążąca
od 0,1 do 0,3

3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
− 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
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5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia podczas
wykonywania warstwy wiążącej lub wyrównawczej jest nie niższa od +2o C, a dla wykonywanej warstwy ścieralnej +
50 C. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s).
5.7. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie
z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy wybrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu z uwagi na możliwą segregację kruszywa. Mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy
pobieraćze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN EN 12697.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego
podano w tablicy 15.
Tablica 15. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Lp Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
.

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2

1

2
3
4

Ziarna pozostające na sitach o oczkach #
mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 11,2; 8; 2;
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
0,125; 0,063
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach
# 0,063mm
Asfalt

± 5,0
± 3,0
± 2,0
± 0,5

5.8. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inżyniera.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym
na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu 35/50
155o C,
- dla asfaltu 50/70
140o C,
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
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Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien
być zaakceptowany 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 asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru)
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień, itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia, itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokółach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu,
ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według
pkt 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [35],
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
- pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5.),
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badanie kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień, itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia, itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są
podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności
Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie,
jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16.
Lp.
Rodzaj badań
1.
Mieszanka mineralno-asfaltowaa),b)
1.1.
Uziarnienie
1.2.
Zawartość lepiszcza
1.3.
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
1.4.
Gęstośc i zawartość wolnych przestrzeni próbki
2.
Warstwa asfaltowa
2.1.
Wskaźnik zagęszczeniaa)
2.2.
Spadki poprzeczne
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2.3.
Równość
2.4.
Grubość lub ilość materiału
2.5.
Zawartość wolnych przestrzenia)
2.6.
Właściwości przeciwpoślizgowe
2.7.
Inne wg wymagań Nadzoru
a)
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg na terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Nadzór ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier decyduje o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy.
Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzględniane są wyniki
badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Nadzór ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony
Inżyniera. Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało
badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia
wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 dla liczby
wyników badań ponad 20.
Tablica 17.
Odchyłka
Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i
średnie arytmetycznej wyników badań zawartości
lepiszcza rozpuszczalnego
Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i
średniej arytmetycznej wyników badań zawartości
kruszywa o wymiarze <0,063
Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i
średniej arytmetycznej wyników badań zawartości
kruszywa o wymiarze <0,125
Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i
średniej arytmetycznej wyników badań zawartości
kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 do 2 mm
Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i
średniej arytmetycznej wyników badań zawartości
kruszywa grubego o wymiarze >2 mm
Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i
średniej arytmetycznej wyników badań zawartości ziaren
grubych
Zawartość wolnych przestrzeni
Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości
materiału na określonej powierzchni. Średnia z wielu
oznaczeń

Rodzaj mieszanki
Mieszanki gruboziarniste
Mieszanki drobnoziarniste

Jednostka
%(m/m)

Mieszanki gruboziarniste
Mieszanki drobnoziarniste

±0,30
±2,0

%(m/m)

Mieszanki gruboziarniste
Mieszanki drobnoziarniste

Wartość
±0,30

±1,5
±2,0

%(m/m)

±2,0

AC

%(m/m)

±3,0

AC

%(m/m)

±3,0

Mieszanki gruboziarniste
Mieszanki drobnoziarniste

±5,0
%(m/m)

±4,0

AC

%(v/v)

2

AC

%

≤10
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Wskaźnik zagęszczenia
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie

AC
AC16W dla ruchu KR2

%
%(v/v)

≥98
4-7

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w
których uwzględnia się rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa
uwarunkowane metodą pracy.
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [36] oraz ilości wbudowanego materiału na
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w
tablicy 18.
W wypadku określenia ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć
za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien
zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak dla
odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 18. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni [%].
Warunki oceny
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości

Wartość asfaltowa ACa)

1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub

≤ 10

2. – mały odcinek budowy
≤ 15
B – Pojedyncze oznaczenie grubościa)
≤ 15
a)
w wypadku gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy
nawierzchni obowiązuje wartość 5%, a do łącznej grubości warstw etapu I 1 – 15%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 17. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia
danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [37].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie
rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości podane w p. 5.2. o więcej niż 2,0% (v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20m oraz w punktach głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
144

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Nierówności podłużne i poprzeczne nie powinny być większe niż podane w tabelach
Tablica 19. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm. Równość podłużna
Lp.

Klasa drogi

Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiążąca

Warstwa wyrównawcza

1

Drogi klasy G

6

6

9

2

Drogi klasy Z, L i D

9

9

9

Tablica 20. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm. Równość poprzeczna
Lp.

Klasa drogi

Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiążąca

Warstwa wyrównawcza

1

Drogi klasy G

6

9

9

2

Drogi klasy Z, L i D

6

9

9

6.4.2.6. Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej
o więcej niż ± 5cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z dopuszczalna tolerancją ± 1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie
może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno
różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5cm. Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być
równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wyruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
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 i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i WT-2 [39] dały wyniki pozytywne.
Za niezgodne z wymaganymi parametrami wykonanych robót zostaną zastosowane potrącenia według następujących
wzorów:
- potrącenia za nieprawidłową zawartość asfaltu:
P=Axpaxcj
A – powierzchnia
pa – współczynnik do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza
cj – cena jednostkowa
P – potrącenia
Współczynnik pa do obliczenia potrącenia za niewłaściwą ilość lepiszcza

Odchylenie od recepty w%
pa

0,4
0,080

0,5
0,140

-

- potrącenia za niewłaściwą zawartość kruszyw:
P=Axpż(w)xcjxr
A – powierzchnia
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Pż – współczynnik do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn większych od 2mm
Pw – współczynnik do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 2mm
cj – cena jednostkowa
P – potrącenia
R – udział procentowy ziarn w recepcie
Współczynnik pa do obliczenia potrącenia za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 0,075mm
Odchylenie od recepty w%
1,6
1,7
1,8
Pw
0,110
0,132
0,154
Współczynnik pa do obliczenia potrącenia za niewłaściwą ilość ziarn od 0,075mm do 2,0mm
Odchylenie od recepty w%
2,2
2,4
2,6
Pw
0,110
0,132
0,154
Współczynnik pa do obliczenia potrącenia za niewłaściwą ilość ziarn od 2,0mm
Odchylenie od recepty w%
5,0
6,0
pa
0,008
0,016
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 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
skropienie międzywarstwowe
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu
i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN EN 12591
2. PN EN 1426
3. PN EN 1427
4. PN EN 22592
5. PN EN 12592
6. PN EN 12607-1
7. PN EN 12606-1
8. PN EN 12593
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Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień
i Kula
Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. Pomiar metodą
otwartego tygla Clevelanda
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem
ciepła i powietrza. Część 1: Metoda RTFOT
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Część 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
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9. PN EN 1744-4
10. PN EN 933-1
11. PN EN 933-3
12. PN EN 932-3
13. PN EN 933-4
14. PN EN 933-5

15. PN EN 933-6
16. PN EN 1097-2
17. PN EN 1097-3
18. PN EN 1097-6
19. PN EN 1367-1
20. PN EN 1067-3
21. PN EN 1744-1
22. PN EN 933-9
23. PN EN 933-10
24. PN EN 1097-5
25. PN EN 1097-4
26. PN EN 13179-1
27. PN EN 196-21
28. PN EN 13179-2
29. PN EN 1097-7
30. PN –C-96173
31. PN EN 13108-20
32. PN EN 12697-8
33. PN EN 12697-12
34. PN EN 12697-22
35. PN EN 12697-13
36. PN EN 12697-36
37. PN EN 12697-6

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren na podstawie
wskaźnika płaskości
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren.
Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek.
Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości drobnych
cząstek. Uziarnienie wypełniaczy. Przesiewanie w strumieniu powietrza.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 1:
Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Metoda badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów
w cemencie
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 2:
Liczba bitumiczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Częśc 7: Oznaczanie
gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna
Produkty asfaltowe. Asfalty upłynnione do nawierzchni drogowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco. Część 12: Oznaczanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco. Część 22. Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco. Część 13. pomiar temperarury
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco. Część 36. Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco. Część 6. Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
38. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach
publicznych
39. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
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40. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997
WT-1 2010
WT-2 2010
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA
12591:2004
1.

AKTUALIZACYJNA

O

ASFALTACH

WPROWADZONYCH NORMĄ

PN-EN

Zmiany aktualizacyjne OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2004 w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r.,
uwzględniających założenia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM,
Warszawa 1997:
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy również innych OST uwzględniających roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
2. Zalecane lepiszcza asfaltowe
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania OST wymienionych w
punkcie 1.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i
obciążenia drogi ruchem
Typ mieszanki
i przeznaczenie

Kategoria ruchu
KR1-2

KR3-4

KR5-6

50/70

35/50

35/50

Beton asfaltowy do warstwy
Tablica C
wiążącej

50/70

35/50
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C
DP30
DP80

35/50
DE30 A,B,C
DP30

Mieszanki
mineralnoasfaltowe do warstwy
ścieralnej (beton asfaltowy, Tablica E
mieszanka SMA, mieszanka
MNU)

50/70
DE80 A,B,C
DE150 A,B,C1

50/70
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

Beton
asfaltowy
podbudowy

Tablica zał. A
KTKNPP
do Tablica A

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA
- mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU
- mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50
- asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70
- asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP
- polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Informacje,

3. Wymagania wobec asfaltów drogowych
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica
2.

Tablica 2.
Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg
PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich
Lp. Właściwości

Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
20/30
35/50

50/70

70/100

100/150

160/220

250/330
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WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
PN-EN
1
Penetracja
w 0,1mm
20-30
35-50
50-70
70-100
100-150
160-220
250-330
1426
25°C
Temperatura
PN-EN
2
55-63
50-58
46-54
43-51
39-47
35-43
30-38
°C
mięknienia
1427
PN-EN
Temperatura
240
240
230
230
230
220
220
3
22592
zapłonu,
nie °C
mniej niż
Zawartość
PN-EN
% m/m
99
99
99
99
99
99
99
4
składników
12592
rozpuszczalnych, nie mniej
niż
Zmiana masy po
5
starzeniu (ubytek % m/m PN-EN
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
1,0
1,0
lub przyrost) nie
12607-1
więcej niż
Pozostała
PN-EN
6
penetracja
po %
55
53
50
46
43
37
35
1426
starzeniu,
nie
mniej niż
Temperatura
PN-EN
57
52
48
45
41
37
32
7
mięknienia po °C
1427
starzeniu,
nie
mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość
%
PN-EN
8
parafiny,
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
12606-1
nie więcej niż
Wzrost
temp.
PN-EN
9
mięknienia po °C
8
8
9
9
10
11
11
1427
starzeniu,
nie
więcej niż
Temperatura
Nie określa
PN-EN
10 łamliwości, nie °C
się
-5
-8
-10
-12
-15
-16
12593
więcej niż
Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz uwzględnia zmianę nr normy PN-EN 121591:2002 (U) na PNEN:12591:2004 w 2004 r.
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Rowy

D-06.04.01

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem i
utrzymaniem rowów przy zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kol. dr. kraj. nr. 57w km 0+336 - 1+309
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza
wodę.
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− koparek podsiębiernych,
− spycharek lemieszowych,
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
− urządzeń kontrolno-pomiarowych,
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, można korzystać z
dowolnych środków transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu
trawy i krzaków w obrębie rowu.
5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary
geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,
głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi
górnej rowu;
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b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy
wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m
do 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne
wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy
wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m
liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie
skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony
co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co
najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m,
głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o
promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;
w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matą trawiastą - 2,0%,
- darniną - 3,0%,
- faszyną - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykończeniowe
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy
wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez
Inżyniera.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
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6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp.

Wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Spadek podłużny rowu

1 km na każde 5 km drogi

2

Szerokość i głębokość rowu

1 raz na 100 m

3

Powierzchnia skarp

1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłużne rowu
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokość i głębokość rowu
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a
szablonem nie powinien przekraczać 3cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
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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 OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie rowu,
pogłębianie i profilowanie rowu,
ścięcie trawy i krzaków,
odwiezienie urobku,
roboty wykończeniowe,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204

Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

10.2. Inne materiały
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

D - 07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
RYSUNEK 1 1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
oznakowania pionowego przy zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa kol. - dr. kraj. nr. 57w km
0+336 - 1+309
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
− znaków ostrzegawczych,
− znaków zakazu i nakazu,
− znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości,
− znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza
może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami
ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, wykonaną
techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do zamocowania w sposób
rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu
powrotnym - współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.)
gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7 Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.4.8 Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz znaku.
1.4.9 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.
1.4.10 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od
daty produkcji.
1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
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. Dopuszczenie do stosowania
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności nadany
mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne
elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],
podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego „na mokro”,
z betonu zbrojonego,
inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.
Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co
najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie
i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów należy
wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu.
−
−
−
−

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją
Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe
ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla
określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji
uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach
wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją
wsporczą, usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających warunek bezpieczeństwa dla
użytkowników dróg. W takich przypadkach należy stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE,
zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].
Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych:
pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE),
pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE),
nie pochłaniająca energii (NE).
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej
przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań.
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z
dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne normy.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
2.4.3. Kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kształtownika powinna być
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne
są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone
brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
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Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie
powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według aktualnej normy
uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą.
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spełniać
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60
µm.
Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych
wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na
tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem
gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach
oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być
wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja
jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien
wynosić 10 lat.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą
wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych
warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez
wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
a) instrukcję montażu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosić dla
znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna być wykonana z :
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
− blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
− innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna być wykonana z :
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
− blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 µm (200
g Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych
Parametr

Jednostka

Wytrzymałość
na kN m-2
obciążenie siłą naporu
wiatru

Wymaganie
≥ 0,60

Klasa wg
PN-EN 12899-1: 2005
[16]
WL2
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Parametr

Jednostka

Wytrzymałość
na kN
obciążenie skupione
Chwilowe odkształcenie mm/m
zginające
Chwilowe odkształcenie stopień ⋅ m
skrętne

≥ 0,50

Klasa wg
PN-EN 12899-1: 2005
[16]
PL2

≤ 25

TDB4

Wymaganie

TDT1
≤ 0,02
TDT3
≤ 0,11
TDT5
≤ 0,57
TDT6*
≤ 1,15
Odkształcenie trwałe
mm/m
lub 20
%
odkształcenia chwilowego
stopień ⋅ m
Rodzaj krawędzi znaku
Zabezpieczona,
krawędź E2
tłoczona,
zaginana,
prasowana
lub
zabezpieczona
profilem
krawędziowym
Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie może być P3
przewiercone z żadnego
powodu
* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej
podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na
konstrukcjach wysięgnikowych
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie zginające, zarówno
znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:
− krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie
większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,
− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. Dopuszczalna
nierówność wynosi 1 mm/m,
− podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywnić tarczę znaku w taki
sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji
wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,
− tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami chemicznymi oraz
powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w
kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności na
działanie mgły solnej oraz wody.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:
− narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia
nie wskazano,
− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej krawędzi
powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.
Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno być wykonane z:
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla
poszczególnych typów folii,
− do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii,
transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych
barwnych,
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− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem zalecanym przez
producenta folii,
− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych,
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych do oznakowania
robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25].
Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą
zawartą w CIE No.54 [29], używając standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być mniejszy niż 70 %
wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacją CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe
pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiększone wymagania postawione w aprobacie
technicznej dla danej folii.
W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne chromatyczności i
współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
Tablica 2.

Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz współczynnika odblasku R’
Jednostki

Lp.

Właściwości

1

Współczynnik odblasku R’ (kąt cd/m2lx
oświetlenia 5o, kąt obserwacji 0,33o)
dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
- szarej

2

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

Wymagania
typ 1

typ 2

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

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

β ≥ 0,35
β ≥ 0,27
β ≥ 0,05
β ≥ 0,04
β ≥ 0,01
0,09 ≥β ≥ 0,03
β ≥ 0,17
0,18 ≥β ≥ 0,12
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3

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

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw
Barwa folii

Biała
Żółta typ 1 folii
Żółta typ 2 folii
Czerwona
Niebieska
Zielona

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych
wyznaczających pole barwy
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)
1
2
3
4
0,355
0,305
0,285
0,335
0,355
0,305
0,325
0,375
0,522
0,470
0,427
0,465
0,477
0,440
0,483
0,534
0,545
0,487
0,427
0,465
0,454
0,423
0,483
0,534
0,735
0,674
0,569
0,655
0,265
0,236
0,341
0,345
0,078
0,150
0,210
0,137
0,171
0,220
0,160
0,038
0,007
0,248
0,177
0,026
0,703
0,409
0,362
0,399
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Barwa folii

Brązowa
Pomarańczowa
Szara

x
y
x
y
x
y

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych
wyznaczających pole barwy
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)
1
2
3
4
0,455
0,523
0,479
0,558
0,397
0,429
0,373
0,394
0,610
0,535
0,506
0,570
0,390
0,375
0,404
0,429
0,350
0,300
0,285
0,335
0,360
0,310
0,325
0,375

2.6.2. Wymagania jakościowe
Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na krawędziach. Na
powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o
wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na
odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni.
Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie
lub ramą z profilu ceowego.
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach
Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:
−
dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi
−
dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi

- 0,14 mm,
- 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich
Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi ±15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO
2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
−
wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] są należy
powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm,
−
wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 10 mm.
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
−
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5 mm,
−
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ± 2 mm,
−
kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej niż
0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2
usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o
szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie
więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie
zniekształcają treści znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2
każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2
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każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi być
bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni
tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach
nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach
nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu
łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
2.6.4 Obowiązujący system oceny zgodności
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] wyrób, który posiada
aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową
deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności wyrobu z aprobatą techniczną
dokonuje producent, stosując system 1.
2.7. Znaki podświetlane
2.7.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków podświetlanych
Znaki drogowe podświetlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym składnikiem jest oprawa oświetleniowa
wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego światło.
Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z normą PN-EN 60598-2:2003(U) [20].
Znak drogowy podświetlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na naklejce według
ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy: a) napięcia znamionowego zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy
znamionowej źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony
odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych.
2.7.2. Lico znaku podświetlanego
Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci pęcherzy, pęknięć itp.
Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie podświetlanej.
2.8. Znaki oświetlane
2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych
Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzężona jest w sposób sztywny oprawa
oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnątrz znaku.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów odblaskowych, znak musi spełniać
dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6.
Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.7.1.
2.8.2. Lico znaku oświetlonego
Wymagania dotyczące lica znaku oświetlanego ustala się jak dla znaku podświetlanego (pkt 2.7.2).
2.9. Materiały do montażu znaków
Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak
śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich
wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż
tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty
należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
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RYSUNEK 2 3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
− środków transportowych do przewozu materiałów,
− przewoźnych zbiorników na wodę,
− sprzętu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nie
uszkodzony dotarły do odbiorcy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego
postoju,
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót
istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących pojazdami na drodze.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu i
prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.
Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią
pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane
z dokładnością ± 2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem.
Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu
fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być
wykonane zgodnie z dokumentacją i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż
± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25].
5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak również
konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego
najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju
urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.
Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu
zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub Inżynier.
5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych lub
łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od
0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu.
W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie
osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg
łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.).
Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i umieszczone, by
znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po
odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m.
5.5.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcję wsporczą
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów
samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja
wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic
szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być mniejsza.
5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pożądane jest, by
górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie
więcej niż 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być
wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m.
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się barwę
naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem
przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich
narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
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Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów
złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia
śrub mocujących przez lico znaku.
5.7. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - obowiązują zasady
oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń
elektroenergetycznych.
Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna być zamocowana skrzynka
elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Każda skrzynka elektryczna powinna być zabezpieczona zamkiem natomiast
poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w EN 60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla
cząstek stałych i poziom 3 dla wody.
5.8. Źródło światła znaku podświetlanego i znaku oświetlanego
Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami Inżyniera, jako:
− lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej,
− wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw,
− lampy metalo-halogenowe
− inne źródła światła spełniające wymagania średniej luminancji (tablica 4) i kontrastu luminancji (tablica 5) dla znaków
podświetlanych oraz równomierności luminancji (tablica 6) dla znaków oświetlanych.
Średnia luminancja L znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2

Tablica 4 .
Barwa

Klasa L1

Klasa L2

Klasa L3

Biała

40 ≤ L ≤150

150 ≤ L ≤ 300

300 ≤ L ≤ 900

Żółta

30 ≤ L ≤ 100

100 ≤ L ≤ 300

300 ≤ L ≤ 900

Czerwona

6 ≤ L ≤ 20

20 ≤ L ≤ 50

50 ≤ L ≤ 110

Niebieska

4 ≤ L ≤ 10

10 ≤ L ≤ 40

40 ≤ L ≤ 80

Zielona

8 ≤ L ≤ 20

20 ≤ L ≤ 70

70 ≤ L ≤ 50

Ciemnozielona

4 ≤ L ≤ 10

10 ≤ L ≤ 40

40 ≤ L ≤ 80

Brązowa

4 ≤ L ≤ 10

10 ≤ L ≤ 40

40 ≤ L ≤ 80

Kontrast luminancji znaków podświetlanych, jeśli został wyznaczony jako stosunek luminancji barwy kontrastowej do luminancji
barwy, powinien spełniać wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2
Barwa
Barwa
kontrastowa
Kontrast
luminancji

Niebieska

Czerwona

Zielona

Ciemnozielona

Brązowa

Biała

Biała

Biała

Biała i żółta

Biała

5≤K≤15

5≤K≤15

5≤K≤15

5≤K≤15

5≤K≤15

Równomierność luminancji dla każdej barwy zewnętrznie oświetlonej i dla znaków podświetlanych, oznaczona jako stosunek
najniższej do najwyższej wartości zmierzonej w jakiejkolwiek części znaku, powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6.
Tablica 6 . Równomierność luminancji
Klasa

Stosunek maksymalny

U1

1/10

U2

1/6

U3

1/3

5.9. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku podświetlanego
Obudowa znaku podświetlanego powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem niezawodnego przenoszenia wszystkich
sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymującą. Ściany obudowy powinny być zaprojektowane tak,
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aby spełnić wymagania statyczne. Naroża powinny być zaokrąglone. Projekt powinien zapewniać, że woda deszczowa nie będzie
spływała po obudowie i przez lico znaku.
Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać następujące wymagania:
− sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest oprawa, powinien zapewnić stopień IP-53
ochrony od wpływu czynników zewnętrznych wg [18],
− komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23 wg [18],
− w oznaczeniu musi być podany rok produkcji.
5.10. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego
Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. Minimalnym poziomem
zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek elektrycznych zawierających urządzenia elektryczne, obudów znaków
podświetlanych, opraw oświetleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w PN-EN 60529:2003 [18],
powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. Podstawą do określenia tych poziomów minimalnych powinien być
poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca się, aby oprawa była zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony
IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18].
Projekt strukturalny powinien zawierać całą konstrukcję obejmującą obudowę, słupek i zamocowania. Lampy powinny być
zabezpieczone obudową osłaniającą od deszczu, wiatru i innych niesprzyjających warunków zewnętrznych. Obudowy lamp i panele
oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].
Oprawa oświetleniowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania :
− dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z materiałów odpornych na
uszkodzenia mechaniczne,
− w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji.
Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana jest przed licem znaku i musi być
sztywno i trwale związana z tarczą znaku. Zaleca się, aby oprawy były montowane tak, żeby nie zasłaniały kierowcom lica znaku.
5.11. Oznakowanie znaku
Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące
informacje:
a)
numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b)
klasy istotnych właściwości wyrobu,
c)
miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d)
nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem,
e)
znak budowlany „B”,
f)
numer aprobaty technicznej IBDiM,
g)
numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej.
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita
powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być
niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.
RYSUNEK 3 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 materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby
wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów
Ocena
Lp. Rodzaj badania Liczba badań
Opis badań
wyników badań
1

Sprawdzenie
powierzchni

od 5 do 10
badań z wybranych
losowo
elementów
w
każdej dostar-

Powierzchnię
zbadać
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głębokości wad Wyniki badań
użyć dostępnych narzędzi (np. powinny być
liniałów
z
czujnikiem, zgodne
z
suwmiarek, mikrometrów itp.
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2

Sprawdzenie
wymiarów

czonej
partii
wyrobów liczącej do 1000
elementów

Przeprowadzić uniwersalnymi wymaganiami
przyrządami pomiarowymi lub punktu 2
sprawdzianami (np. liniałami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i
materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość zamocowania
znaków),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
- zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją.
RYSUNEK 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
Jednostkami obmiarowymi są:
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.
RYSUNEK 5 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 ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań
jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru pogwarancyjnego.
Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
RYSUNEK 6 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 jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentów,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST.

RYSUNEK 7 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-76/C-81521

Wyroby

lakierowane

-

badanie

odporności

powłoki
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2.
3.

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220

4.

PN-88/C-81523

5.
6.

PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998

7.

PN-B-03264:2002

8.

PN-EN 40-5:2004

9.

PN-EN 206-1:2003

10.

PN-EN 485-4:1997

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości
Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego zastosowania
Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na
działanie mgły solnej
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe.
Wymagania.
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na
zimno
PN-EN ISO 1461:2000
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową
(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie
PN-EN 10240:2001
Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
PN-EN
10292:2003/ Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności
A1:2004/A1:2005(U)
powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10327:2005(U)
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy
Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla
PN-EN 12767:2003
urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 12899-1:2005
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe
prEN 12899-5
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie
wstępne typu
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1: 1990
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2:2003(U)
Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy
oświetleniowe drogowe
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-EN ISO 2808:2000
Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki
PN-91/H-93010
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Przepisy związane
25.
Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
26.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
27.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych
28.
sygnalizacji wizualnej)
29.
CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i pomiary)
30.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
31.
Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat
technicznych nr Z/2005-03-009

