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D-01.02.02 Zdj ęcie warstwy humusu 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu zdjęcie warstwy humusu o grubości 10 cm oraz wycinkę drzew i krzewów, wykonywane w 
ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT  
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

- piły mechaniczne, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
- spycharki, 
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew. 
 

4. TRANSPORT 
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Teren pod wszystkie powierzchnie komunikacyjne, w pasie robót ziemnych, w miejscach 
wynikających z Dokumentacji Projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

Teren należy oczyścić całkowicie, tak aby wykluczyć występowanie części roślinnych w 
gruntach wbudowanych w nasypy. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach przed odwiezieniem w miejsce 
wskazane przez Inwestora. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

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

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

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

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

 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. 
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 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 
dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie. 

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

6. KONTROLA ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 

powierzchni pasa robót ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 1 m2 zdjętego 

humusu w wykarczowaniem występującej na nim roślinności. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena 1 m2 robót obejmuje: 

− prace geodezyjne, pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie sprzętu, 
− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 
− oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp., 
− przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko, 
− składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 
− odwiezienie sprzętu. 
− wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
− zasypanie dołów, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-S-0220: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
warstw nawierzchni z kruszywa istniejącej drogi, 

1.4.  Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do rozbiórki 

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

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Wykonanie robót rozbiórkowych 

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

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg m2 (metr kwadratowy), 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje koszt utylizacji materiałów, oraz: 
 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− prace geodezyjne, pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem 

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

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

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

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

na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE 

D-02.01.01 Wymagania ogólne 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
- wykopów polegających na korytowaniu pod konstrukcję nawierzchni projektowanej drogi i innych 

powierzchni komunikacyjnych objętych inwestycją, 
- nasypów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wielkość robót ziemnych – zgodnie z przedmiarem robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

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

1.4.3. Wysoko ść nasypu lub gł ęboko ść wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

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

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

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

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

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

1.4.9. Wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

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

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

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

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

1.4.14. Odkład  - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych 
z trasą drogową. 
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1.4.15. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=
 

gdzie: 
ρd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 

(Mg/m3), 
ρds     - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik ró żnoziarnisto ści  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =
 

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

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

1

2
0 E

E
I =

 
gdzie: 

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

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem przydatności do wykonywania budowli ziemnych podano w ST 
D-02.03.01, w tablicy 1. 
 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podano w tablicy 2, w specyfikacji D-
02.03.01. 
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. Do budowy nasypów z gruntu zbrojonego należy wykorzystać materiał z 
dowozu. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

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

- odspajania i wydobywania gruntów: narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp., 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp., 

- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp., 
- zagęszczania: walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport gruntów 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 

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

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

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

5.4. Odwodnienie wykopów 

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

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1. 
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Tablica 1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

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

200 m na prostych, w punktach głównych łuku, 
co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na 
łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 

budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech 
punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

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

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

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

6.3.5. Pochylenie skarp 

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

6.3.6. Równość korony korpusu 

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

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

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

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

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

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest 1 m3  wykonanych robót ziemnych. 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST dotyczących wykonania wykopów 
i nasypów.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

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

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu          IBDiM, Warszawa 1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,    GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,        IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalisty ch 

Wykonanie nasypów 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Niniejsza 
specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy drogi  i obejmują wykonanie nasypów oraz wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01. 

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 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni sklasyfikowano do innej 
grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone  
w PN-S-02205 :1998. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055 
 

  19 

 

Tablica 1.  Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

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

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 
 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste  
i pyły 
4. Piaski próchniczne, 
z wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny 
i gliny pylaste oraz inne o wL 
< 35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty 
o granicy płynności wL od 35  
do 60% 
7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 
 
 
8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 
 
10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 
 

- gdy pory w gruncie 
skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane 
w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych 
i powierzchniowych 
- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 
- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m: zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 
- o ograniczonej podatności 
na rozpad - łączne straty 
masy do 5% 
- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 
- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy 
nasypów 
w strefie 
przemarzania 

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

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

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 
 
 
 
- drobnoziarniste 
i nierozpadowe:  
straty masy do 1% 
- o wskaźniku nośności 
wnoś≥10 

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe 
i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 
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2.1. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica nr 2. 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości. 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
1 Rodzaj gruntu   - rumosz 

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

nierozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina 

gliniasta 
- rumosz gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka 

gliniasta 

a) mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta 
zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
b) bardzo 
wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył piaszczysty 
- glina piaszczysta, glina, 
- glina pylasta 
- ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP  

 
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

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

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

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

2.3. Grunty i materiały przydatne bez zastrze żeń 

Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują: 
a) rozdrobnione skały i materiały gruboziarniste, twarde i średniotwarde, 
b) żwiry i pospółki, 
c) piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane, 
d) żużle wielkopiecowe i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd (nierozpadowe), drobnoziarniste 

lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku żużli należy skontrolować ich 
odporność na rozpad żelazawy wg PN-B-06714/39 oraz krzemianowy wg PN-B-06714-37. 
Odporność powinna być całkowita. 

2.4. Grunty i materiały przydatne z zastrze żeniami 

Grunty i materiały nie wymienione w p.2.3. mogą być przydatne do wykonania nasypów pod 
warunkiem uwzględnienia ograniczeń dotyczących ich wykorzystania, określonych w Tablicy 2 normy 
PN-S-02205. 
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Ograniczenia dotyczą: 
- właściwości gruntów i materiałów, 
- technologii wbudowania, 
- strefy korpusu, do której dopuszcza się grunt lub materiał, 
- warunków wodnych w podłożu warstwy wykonanej z gruntu lub materiału. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów: narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp., 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp., 
- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp., 
- zagęszczania: walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. 
W tablicy 3 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 3.  Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 

 
Rodzaje 
urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu  

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste 

i kamieniste Uwagi o 
przydatno

ści 
maszyn 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 
Walce statyczne gładkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 
Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione 
* 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gładkie 
** 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 
Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 
Ubijaki o masie od 1 do 10 
Mg zrzucane  
z wysokości od 5  
do 10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderzeń  
w punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderzeń  
w punkt 

 

 
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w 
miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

4. TRANSPORT 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 

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

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 
± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

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

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

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

5.4. Odwodnienie wykopów 

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

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

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

5.5. Ukop i dokop 

5.5.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 
dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Miejsce ukopu lub dokopu powinno być 
tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. 
O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 
Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.5.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie 
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przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do 
zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 
wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego 
tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez 
Inżyniera. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O 
ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest 
zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację 
według odrębnej dokumentacji projektowej. 

5.6. Wykonanie nasypów 

5.6.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.6.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, 
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 
powierzchni, wynoszącym około  4%  ± 1%, szerokości  1,00 m i wysokości około 0,40 m. 
5.6.1.2. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o wysokości 
od 0,5 m do 1 m. Szerokości stopni należy przyjmować w granicach od 1 m do 2,5 m, a spadek górnej 
powierzchni około  4%  ± 1% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach słabo 
przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku skarpy nasypu w gruntach o dużej przepuszczalności 
(co najmniej piaskach średnioziarnistych).  

 

5.6.1.3. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 
4 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 4.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m 
od powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości, 
m 

Minimalna wartość Is  
kategoria ruchu KR3, KR5 

do 2  1,00 

ponad 2  0,97 

  
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3. 
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5.6.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w pkt 2. 

5.6.3. Zasady wykonania nasypów 

5.6.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

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

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

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

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

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 
przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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5.6.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według punktu 5.6.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w 
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.6.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.6.4. Zagęszczenie gruntu 

5.6.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu, jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.6.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 
się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi 
w pkt. 5.6.4.5. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 
różnych maszyn do zagęszczania podano w pkt. 3. 

5.6.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

- w gruntach niespoistych    ±2 %; 

- w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  −2 %. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie. 
5.6.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według  
BN-77/8931-12. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 
powinien, na całej szerokości korpusu, spełniać wymagania podane w tablicy 5. 
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Tablica 5.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach. 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is 

KR1-KR2 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych:  
- 0,2 do 1,2 m 

 
0,97 

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

 
0,95 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 

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

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

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.6.4.5. Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien być wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 
pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny 
mieć w każdym pasie inną grubość, z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych 
dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją 
podaną w punkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być 
następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia,  
dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy 
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 
najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 
podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 
5.6.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 
rozkładanego gruntu. 

5.7. Odkłady 

5.7.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 
które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

- stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 

- są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z całą 
inwestycją, 

- ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 
gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
Inżyniera. 
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5.7.2. Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i 
zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 
Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 
przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

- nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 
poniżej wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.7.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. 
Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to 
znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 
1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 
wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są 
warunki określone w punkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

5.8. Zasady prowadzenia robót 

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. 
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5.9. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 6. 

Tablica 6.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych. 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is  
Kategoria ruchu KR1-

KR2 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości 
Is, podanych w tablicy 6. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 6 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, rysunek 4. 

 

5.10. 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 ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót 
i wymaganych niniejszą SST i PZJ. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót 
należy wpisywać do: Dziennika Budowy, protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7. 

Tablica 7.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 
m na prostych, w punktach głównych łuku, co 
100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na 
łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

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

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

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

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

6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 

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

6.3.4. Pochylenie skarp 

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

6.3.5. Równość korony korpusu 

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

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.7. Spadek podłużny korony korpusu 

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

6.3.8. Zagęszczenie gruntu 

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

6.4. 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: 
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- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.9. 

6.5. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.6. Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów 

6.6.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 2,3 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

- badania zagęszczenia nasypu, 

- pomiary kształtu nasypu. 

- odwodnienie nasypu 

6.6.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 500 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 

- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 

- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,  
wg PN-B-04481:1988, 

- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 

- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 

- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

6.6.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 
rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.6.3.1 poz. d), 

e) przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.6.3.2 i 5.6.3.3, dotyczących wbudowania 
gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.6.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w 
punktach 5.6.1.2 i 5.6.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
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Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, natomiast oznaczenie modułów odkształcenia - według normy PN-S-02205:1998. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 

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

6.6.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

- prawidłowości wykonania skarp, 

- szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz w SST. 

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

6.7. Sprawdzenie jako ści wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pktach 2 oraz 5.7 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
- odpowiednie wbudowanie gruntu, 
- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

6.8. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

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

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

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

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 wykonanych robót ziemnych. 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej 

objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do 
budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu 
w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu 
warstw gruntów nieprzydatnych. 

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako 
różnica objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 

robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości 
wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika 
odkształcenia wraz z wartościami średnimi tych cech i opracowaniem statystycznym wyników 
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(odchylenie standardowe, współczynnik zmienności) dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia 
powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność należy przyjmować na podstawie oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i 

badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
- prace geodezyjne, pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

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

 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
- prace geodezyjne, pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup lub pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 

transportowe, 
- transport na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
3. PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
4. PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
5. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
6. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
7. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
8. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  

przy odbiorze. 
9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 

i lotniskowych. 
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych. 
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 

podstawie uziarnienia i porowatości. 
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18.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża 
przez obciążenie płytą. 

10.2. Inne dokumenty: 

19. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu,           IBDiM, Warszawa 1978. 
20. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,   GDDP,Warszawa 1998. 
21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,       IBDiM, Warszawa 1997. 
22. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-04.04.02     Warstwy z kruszywa łamanego stabiliz owanego mechanicznie 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania wymienionego 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem warstw z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubościach 
i uziarnieniu zgodnym z dokumentacją projektową i obejmują: 
A - Podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, o grubości 20cm 

w nawierzchni projektowanej drogi, 
B - Warstwę  z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, o grubości 12cm w 

nawierzchni projektowanego pobocza, 
C - Warstwę mrozoochronną z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, o 

grubości 28cm w nawierzchni projektowanej drogi. 
 

D - Dolną warstwę fundamentu kruszywowego przepustu z kruszywa 0/63mm stabilizowanego 
mechanicznie, o grubości ok. 140cm w ramach wymiany gruntu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechani cznie  - zagęszczona mieszanka 
odpowiedniego kruszywa, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.3. Pozostałe okre ślenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania warstw z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno mieścić się w granicach określonych na poniższych 
rysunkach. 
 
Rys. 1.  Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych do warstw wykonywanych metodą 
stabilizacji mechanicznej 

− do warstw A i B 

 
− do warstwy C 

 
 

Wymaga się aby 90% uziarnień mieszanki zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy 
spełniało wymagania kategorii podanych w tablicy 1 i 2. 

Tablica 1.  Wymagania wobec jednorodności uziarnienie na sitach kontrolnych – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki. Jeżeli mieszanka zawiera nadmierną zawartość zairn słabych wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez Producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanki powinna spełniać także wymagania 
ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 2. 

 

Tablica 2.  Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek. 

 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 3. 

 

Tablica 3.  Wymagania wobec kruszywa 

Rozdział w 
PN-EN 

13242:2004 
Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do 
stosowania w warstwie: 

podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi 
obciążonej ruchem  

(warstwa A i B) 

ulepszonego podłoża 

(warstwa C) 

KR1-KR2 KR1-KR6 

4.1-4.2 Uziarnienie 

0; 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5 (zestaw podstawowy plus 
zestaw 1) 

wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 

933-1 GC80/20, GF80, GA75 GC80/20, GF80, GA75 

4.3.2 

Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg 

PN-EN 933-1 

GTC20/15 GTCNR 
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4.3.3 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 

drogowego i kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu 

wg PN-EN 933-4 

GTF10, GTA20 GTFNR, GTANR 

4.4 

Kształt kruszywa 
grubego wg PN-EN 

933-4 

a) Maksymalne 
wartości wskaźnika 

płaskości 

FI50 FINR 

lub b) maksymalne 
wartości wskaźnika 

kształtu 
SI55 SINR 

4.5 

Kategorie 
procentowych 

zawartości ziaren o 
powierzchni 

przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 

całkowicie 
zaokrąglonych w 

kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

C90/3 CNR 

4.6 

Zawartość pyłów wg 
PN-EN 933-1 

a) w kruszywie 
grubym* 

fDeklarowana fDeklarowana 

b) w kruszywie 
drobnym* fDeklarowana fDeklarowana 

4.7 Jakość pyłów Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach 

5.2 

Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2, kategoria 

nie wyższa niż 

LA40 LANR 

5.3 

Odporność na 
ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 

1097-1 

MDEDeklarowana MDEDeklarowana 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 

1097-6:2001, rozdział 
7, 8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana 

5.5 

Nasiąkliwość wg PN-
EN 1097-6:2001, 

rozdział 7, 9 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WcmNR 

WA242**** 

WcmNR 

WA242**** 

6.2 

Siarczany 
rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 
1744-1 

ASNR ASNR 
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6.3 
Całkowita zawartość 

siarki wg PN-EN 
1744-1 

SNR SNR 

6.4.2.1 

Stałość objętości 
żużla stalowniczego 

wg PN-EN 1744-
1:1998, rozdział 19.3 

V5 V5 

6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy 
w żużlu 

wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p 

19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu 

6.4.3 

Składniki 
rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 
1744-3 

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak 
drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 

7.2 

Zgorzel słoneczna 
bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 

1097-2 

SBLA SBLA Deklarowana 

7.3.3 
Mrozoodporność na 
frakcji kruszywa 8/16 

wg PN-EN 1367-1 

-skały magmowe i przeobrażone: F4 

-skały osadowe: F10 

-kruszywa z recyklingu: F10 (F25**) 

skały magmowe i przeobrażone: F4 

-skały osadowe: F10 

-kruszywa z recyklingu: F10 (F25**) 

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany deklarowany 

Załącznik 
C, 

podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy 
środowiskowe 

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 

* Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5;2.4.5; 2.5.4 

**Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

***Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza się jedynie kruszywa 
charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35 

****W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 
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 Mieszanki kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4.  Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

Rozdział 
w PN-

EN 
13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych zastosowania w 
warstwie: 

podbudowy pomocniczej nawierzchni 
drogi obciążonej ruchem 

(warstwa A, B) 

ulepszonego podłoża 

(warstwa C) 

KR1-KR2 KR1-KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 

4.3.2 
Maksymalna zawartość 

pyłów: kategoria UF UF9 UF15 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: 
kategoria LF LFNR LFNR 

4.3.3 
Zawartość nadziarna: 

kategoria OC OC90 OC90 

4.4.1 Wymagania wobec 
uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Krzywe uziarnienia wg rys. 1 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 

poszczególnych partii-
porównanie z deklarowaną 

przez producenta 
wartością(S) 

Wg Tablicy 1 Wg Tablicy 1 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 

na sitach kontrolnych - 
różnice w przesiewach 

Wg Tablicy 2 Wg Tablicy 2 

4.5 
Wrażliwość na mróz: 

wskaźnik piaskowy SE**, co 
najmniej 

45 35 

 

Odporność na 
rozdrabnianie  (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-
1. Kategoria nie wyższa niż 

LA35 LANR 

 

Odporność na ścierania 
(dotyczy frakcji 10/14 

odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1. Kategoria 

MDE 

deklarowana deklarowana 

 

Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 

odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1367-1 

F4 F10 

 

Wartość CBR po 
zagęszczeniu do wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co 

najmniej 

≥  80 ≥ 40 

4.5 
Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 

odsączającej po 

Brak wymagań Brak wymagań 
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zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0; 

współczynnik filtracji k, co 
namniej cm/s 

 

Zawartość wody w 
mieszance zagęszczonej, % 

(m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody 

Proctora 

80-100 70-100 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

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 

*Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza się tylko wyjątkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania powierzchniowego 
utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu budowlanego. 

**Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-
EN 13286-2. 

 

2.3.3. Woda 
 Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
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, 
− 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 dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki kruszywa (receptę laboratoryjną). 

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

5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 

 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 powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 
 Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w 
trakcie wbudowania i zagęszczanie określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2. 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej 
metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania w jej w 
wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47  

5.4. Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek 
próbny w celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić od 200 do 400 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.5. Utrzymanie warstwy 

 Warstwa po wykonaniu, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca 
będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest 
zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 
specyfikacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5. 

Tablica 5.  Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
warstwy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 3 próbki na 1000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa 

wg tablicy 1, pkt 2.3.2 
Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

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

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz 
na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej. 

E

E

1

2  ≤ 2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie 
2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych warstwy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy podano w 
tablicy 6. 
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Tablica 6.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy  10 razy na 1 km 

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość warstwy 

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

8 

Nośność warstwy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

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

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

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą. Dopuszcza się mierzenie 
nierówności poprzecznych łatą 2-metrową na warstwach konstrukcyjnych chodników i ciągów 
pieszych. 
 Nierówności warstwy nie mogą przekraczać 10 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

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

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

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy 

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

 Grubość warstwy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 
6.4.8. Nośność warstwy 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 oraz ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinny być 
zgodne z wartościami podanymi w tablicy 7. 
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Tablica 7.  Cechy warstw 

Rodzaj warstwy 
Wskaźnik wnoś 
nie mniejszy 

niż, [%] 

Wymagane cechy warstwy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem 

[mm] 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm 

[MPa] 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

Warstwa A, B 80 1,0 1,25 1,40 80 140 
Warstwy C D 60 1,0 1,40 1,60 60 120 

 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne 

 Wszystkie powierzchnie warstwy, 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 warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
warstwę przez jej spulchnienie na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, uzupełnienie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę warstwy. 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 

 Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca warstwy. 

6.5.4. Niewłaściwe materiały 

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

6.5.5. Pozostałe przypadki 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Ewentualne roboty rozbiórkowe, naprawy i inne roboty dodatkowe lub powtórzone, które 
wynikają z powyższych uwarunkowań, również obciążają Wykonawcę. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi oraz ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
obejmuje: 

− prace geodezyjne, pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
− dostarczenie sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− 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 warstwy, 
− odwiezienie sprzętu i niewykorzystanych materiałów, 
− uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 
4: Oznaczenie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 

  2. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych. 

  3. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 
8: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania 
wskaźnika piaskowego. 

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

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

  6. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Oznaczenie odporności na ścieranie (mikro-
Deval). 

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

  8. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości. 

  9. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
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Oznaczenie mrozoodporności. 
10. PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych – Badanie w 
siarczanie magnezu. 

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

12. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza 
chemiczna. 

13. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw. 

14. PN-ISO 565 Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i 
blacha cienka perforowana elektrochemicznie – 
Wymiary nominalne oczek. 

15. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem 
hydraulicznym – Część 1: Metody badań ustalonej 
laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności – 
Wprowadzenie i wymagania ogólne. 

16. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem 
hydraulicznym – Część 2: Metody badań dla ustalonej 
laboratoryjnie gęstości i wilgotności – Zagęszczenie 
aparatem Proctora. 

17. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem 
hydraulicznym – Część 47: Metody badań dla określenia 
nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, 
natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia 
liniowego. 

 
18. 

 
PN-EN 13286-50 

 
Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem 
hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania próbek 
związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora 
lub zagęszczania na stole wibracyjnym. 

19. PN-EN 
13242:2004 

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym. 

20. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania. 
21. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego. 

22. PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: 
Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. 

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

24. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości. 

10.2. Inne dokumenty 

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

  26. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania 
Techniczne, Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. – Warszawa 2010. 
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D-05.00.00  NAWIERZCHNIE 

D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania wymienionego 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70  o grubości 4cm 
PN-EN 13108-1 i WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe” dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5. 
 Warstwę ścieralną należy wykonać dla kategorii ruchu KR1-KR2 (określenie kategorii ruchu 
podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1.  Stosowana mieszanka 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka o wymiarze D1), mm 

KR1-KR2 AC 11 S 
1)  Podział ze względu na wymiar największego kruszywa. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

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

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

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

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o 
nieciągłym uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego 
zaprawą mastyksową. 

1.4.6. Dodatek stabilizuj ący  – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego 
z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA. 

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



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055 
 

  34

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

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

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

1.4.11. Pył  – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

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

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

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe  

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

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

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaj stosowanego lepiszcza 
asfaltowego podano w tablicy 2. 

Tablica 2.  Stosowane lepiszcze asfaltowe do mieszanki SMA 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu  asfalt drogowy 

KR1-KR2 AC 11 S 50/70 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3.  Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591  

Lp. Właściwości Metoda badania 
Rodzaj 
asfaltu 
50/70 

1 Penetracja w 25°C 
0,1 
mm 

PN-EN 1426 50÷70 
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2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46÷54 

3 
Temperatura zapłonu, 

nie mniej niż °C PN-EN 22592 230 

4 
Zawartość składników 

rozpuszczalnych, 
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 

 
99 

5 

Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 

przyrost), 
nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 

 
0,5 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 50 

7 
Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 

niż 
°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, 

nie więcej niż % PN-EN 12606-1 2,2 

9 
Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej 

niż 
°C PN-EN 1427 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 -8 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać 
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 
i WT-1 „Kruszywa”, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 „Kruszywa” – tablica 12, 13, 14, 15. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, 
metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia poł ączeń 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi), należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według 
norm lub aprobat technicznych . 

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



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055 
 

  36

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

2.8. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationową emulsję asfaltową według PN-EN 13808 i WT-3 „Emulsje asfaltowe” punkt 5.1 
tablica 2. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

− wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

− układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
− skrapiarka, 
− walce stalowe gładkie,  
− lekka rozsypywarka kruszywa, 
− szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
− samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
− sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

Asfalt należy przewozić w samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia 
umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

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

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do 
transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4). 

Taśmy asfaltowo-kauczukowe można transportować dowolnym środkiem transportu w 
oryginalnych opakowaniach producenta. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 
być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
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termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do 
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni 
można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4.  
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 5. 

Tablica 4 . Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1-KR2  

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC 11 W 
KR1-KR2 

Wymiar sita #, [mm] od do 
31,5 100 - 
22,4 90 100 
16 70 90 

11,2 - - 
8 30 55 
2 8 20 

0,125 5 12,0 
0,063 100 - 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin5,6 

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

przez współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  
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Tablica 5 . Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu 
KR1-KR2  

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN 
13108-20 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 5 

VMAmin14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażania, a) 
badanie w 25°C 

ITSR90 

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

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najniższa temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 6.  Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki asfaltowej [65] 

Lepiszcze asfaltowe 
Temperatura mieszanki 

[°C] 

50/70 od 140 do 180 
  

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podło ża 

 Podłoże (warstwa wiążąca) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej 
powierzchni: 

− ustabilizowane i nośne, 
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− czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
− wyprofilowane, równe i bez kolein, 
− suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować 
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań 
należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w 
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie 
z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków 
zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 300 m2, a długość co najmniej 30 m. Na 
odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować 
do wykonania warstwy ścieralnej. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe oraz uszczelnienie poł ączeń (złączy) 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 
lepiszcze, tj.0,3 kg/m2, przy czym ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz 
porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć 
większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie 
potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć 
z ruchu publicznego. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055 
 

  40

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 7. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 
m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 7.  Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw 

asfaltowych. 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna 0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 8.  Właściwości warstwy  

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC 11 S, KR1-KR2 4,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 
oscylacji lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

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

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

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

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

6.3.1. Uwagi ogólne 

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

6.3.2. Badania Wykonawcy 

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

− pomiar temperatury powietrza, 
− pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

PN-EN 12697-13), 
− ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
− pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
− pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
− pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
− ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
− ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 

6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i 
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania 
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie będzie przy nich obecny. Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z 
niej warstwy podano w tablicy 9. 

Tablica 9.  Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawartość lepiszcza 
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 
2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równość 
2.4 Grubość lub ilość materiału 
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) 
2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 1000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
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b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do 
badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwo ści warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 
 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.6.4.2. Warstwa 
asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) 
mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 10. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 10.  Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMAa) 

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

niż 6000 m2 lub 
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

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

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
–  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 ≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a)  w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej 

grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 
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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 8. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, nie może przekroczyć 
wartości dopuszczalnych określonych w tablicy 8. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

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

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
  
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy D należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość 
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość 
podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 
mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. 
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, 
nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w 
tablicy 11. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 11.  Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane 
przed upływem okresu gwarancyjnego  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 

[mm] 

D Pasy ruchu ≤ 9 

 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

Wymagane właściwości przeciwpoślizgowe oraz metoda ich pomiarów, są określone w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.. 
 

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy 
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych 
odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być 
w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
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6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Ewentualne roboty rozbiórkowe, naprawy i inne roboty dodatkowe lub powtórzone, które 
wynikają z powyższych uwarunkowań, również obciążają Wykonawcę. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi oraz ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace geodezyjne, pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

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

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itp. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne  

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości 
na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 
wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
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28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

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

PN-EN 12607-3 Jw. Część 3: Metoda RFT 

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

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

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

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 

47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka SMA 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

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

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

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

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

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

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

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055 
 

  47 

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

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

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

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

Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 

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

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

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.05b Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego  

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania wymienionego 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 8 cm 
wg PN-EN 13108-1 i WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe” z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej 
od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb 
budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z  
WT-2 punkt 8.4.1.5. 
 Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego należy wykonać dla kategorii ruchu KR1-KR2 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o 
wymiarze D podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1 . Stosowana mieszanka 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka o wymiarze D1), mm 

KR1-KR2 AC 16 W 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Warstwa wi ążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza  – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu 
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

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

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej  – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze 
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 

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

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

1.4.8. Kategoria ruchu  – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 
GDDP-IBDiM. 
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1.4.9. Wymiar kruszywa  – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 

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

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

1.4.12. Pył  – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

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

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

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

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe  

AC W - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

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

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Rodzaj stosowanego lepiszcza 
asfaltowego podano w tablicy 2. 

Tablica 2.  Stosowane lepiszcze asfaltowe do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACW 

Gatunek lepiszcza 
asfalt drogowy 

KR1-KR2 AC 16 W 50/70 
 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

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

Lp. Właściwości Metoda badania 
Rodzaj 
asfaltu 
50/70 

1 Penetracja w 25°C 
0,1 
mm 

PN-EN 1426 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46÷54 

3 Temperatura zapłonu, °C PN-EN 22592 230 
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nie mniej niż 

4 
Zawartość składników 

rozpuszczalnych, 
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 

 
99 

5 

Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 

przyrost), 
nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 

 
0,5 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 50 

7 
Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 

niż 
°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, 

nie więcej niż % PN-EN 12606-1 2,2 

9 
Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej 

niż 
°C PN-EN 1427 9 

10 
Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 -8 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać 
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo 

 Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, 
metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez Producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia poł ączeń 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować kationową emulsję asfaltową według PN-EN 13808 i WT-3 „Emulsje 
asfaltowe” punkt 5.1, tablica 2, lub inne materiały według norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji 

 Do złączenia warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationową emulsję asfaltową 
według PN-EN 13808 i WT-3 „Emulsje asfaltowe” punkt 5.1, tablica 2. 
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 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

 Asfalt należy przewozić w samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia 
umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

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

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do 
transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 
być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do 
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni 
można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 5. 
 

Tablica 4 . Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy wiążącej, dla ruchu KR1-KR2  

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC 16 W 
KR1-KR2 

Wymiar sita #, [mm] od do 
31,5 - - 
22,4 100 - 
16 90 100 

11,2 65 80 
8 - - 
2 25 55 

0,125 5 15 
0,063 3,0 8,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,4 

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

przez współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  

 

Tablica 5 . Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej dla ruchu 
KR1-KR2  

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN 
13108-20 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 4 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 5 

VFBmin 60 

VFBmin 80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 5 

VMAmin 14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażania, a) 
badanie w 25°C 

ITSR80 

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

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). 
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 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70. 

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
podanej w tablicy 6. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

 
Tablica 6.  Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podło ża 

 Podłoże (podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie) pod 
warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować 
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań 
należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w 
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie 
z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
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5.6. Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (jeżeli Inżynier 
podejmie decyzję zgodnie z punktem 5.5) Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia 
organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 300 m2, a długość co najmniej 30 m. Na 
odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować 
do wykonania warstwy. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe oraz uszczelnienie poł ączeń (złączy) 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 
 Skropienie podłoża (materiału występującego poniżej układanej warstwy) kationową emulsją 
modyfikowaną polimerami, przed ułożeniem warstwy wiążącej, powinno być wykonane w ilości 
podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,7 kg/m2, przy czym ilość emulsji należy dobrać z 
uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki. Jeśli mieszanka ma większą zawartość 
wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy 
ścieralnej uszczelni ją. 
 Uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy dokonać równocześnie ze skrapianiem podłoża, przed wbudowaniem 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Skrapianie podłoża i połączeń (złączy) należy wykonywać równomiernie stosując rampy do 
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w 
miejscach trudno dostępnych oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 7. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 7.  Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy 
wiążącej 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 8. 
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Tablica 8.  Właściwości warstwy AC 

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość 
warstwy 

technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC 16 W, KR1-KR3 8,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 
oscylacji lub walce ogumione. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

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

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

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

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

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

6.3.2. Badania Wykonawcy 

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

EN 12697-13), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
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– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i 
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania 
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano 
w tablicy 9. 

Tablica 9.  Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 1000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

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

6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

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

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 10. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 10.  Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, 
[%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

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

niż 6000 m2 lub 
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy ≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa jest układana z 
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym 

etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 
łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne 
podane w tablicy 8. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

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

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Wymagana równość podłużna i poprzeczna oraz metoda ich badań, są określone w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 500 m każdej jezdni, nie może się różnić od 
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy 
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych 
odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być 
w jednym poziomie. 
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 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Ewentualne roboty rozbiórkowe, naprawy i inne roboty dodatkowe lub powtórzone, które 
wynikają z powyższych uwarunkowań, również obciążają Wykonawcę. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi oraz ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace geodezyjne, pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− wykonanie uszczelnienia wszystkich połączeń i spoin, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu i niewykorzystanych materiałów, 
− uporządkowanie terenu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

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

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itp. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055 
 

  59 

10.2. Normy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości 
na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 
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31. PN-EN 12607-1 
i 

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

PN-EN 12607-3 Jw. Część 3: Metoda RFT 

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

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

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

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z 
wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 

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

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

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez wykonanie humusowania wraz z obsianiem 
mieszanką traw. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus)  - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 

1.4.2. Humusowanie  - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.3. Pozostałe okre ślenia podstawowe  są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 

Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument 
potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 

2.2. Humus 

Przewiduje się wykorzystanie humusu zdjętego z terenu inwestycji, chyba że Inżynier 
zdecyduje inaczej. Rozkładany humus nie może zawierać kamieni i zanieczyszczeń. 

2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i 
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw o gęstym i drobnym 
ukorzenieniu i o gwarantowanej jakości. Opakowanie nasion powinno mieć aktualne świadectwo 
kontroli siły kiełkowania. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg. której została wyprodukowana. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Do wykonania robót należy stosować: 

− równiarki do wyrównywania powierzchni poziomych oraz humusowania tych powierzchni i 
skarp, 

− glebogryzarki, 
− walce gładkie, wały - kolczatki, ubijaki o ręcznym prowadzeniu i inne wibratory samobieżne do 

zagęszczenia ziemi roślinnej, 
− łopaty, grabie, 
− kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników. 

Pozostałe roboty można wykonać ręcznie. 

4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona traw przed zmoknięciem 

oraz obniżeniem wartości siewnej. Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Humusowanie 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość 
pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po zagęszczeniu. 

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy 
należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem od 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w 
odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić lub wykonać 
bronowanie i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw ą i ro ślinami motylkowatymi 

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych 
polega na: 

− wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie, 
− obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w 

ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju 
podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 

W okresach suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola jako ści humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalna powierzchnia pojedynczych niezatrawionych miejsc 
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nie powinna przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 
erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola jako ści umocnie ń elementami prefabrykowanymi 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− wskaźnika zagęszczenia podłoża - zgodnego z punktem 5.4, 
− maksymalnego dopuszczalnego pochylenia umacnianej skarpy (1:1,5), 
− odchylenia linii umacnianej skarpy w planie od linii projektowanej - na 100 m  

dopuszczalne ± 1 cm, 
− równości górnej powierzchni skarpy - na 100 m dopuszcza się prześwit 1cm pomierzony łatą 

2-metrową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni umocnionej przez humusowanie wraz z 
obsianiem mieszanką traw. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie trawą obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
  2.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 3.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 4.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani. 
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D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem barier ochronnych stalowych typu SP-05 N2W4. 

1.4. Określenia podstawowe 

Dla celów niniejszej ST  przyjmuje się następujące określenia podstawowe: 
1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu 
fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, 
wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla 
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub 
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest 
prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1). 
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, 
przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1 i 
11.2). 
1.4.4. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub 
bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię (zał. 11.1). 
1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub 
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 
1.4.6. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 
pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 
mm (zał. 11.1 i 11.2 c). 
1.4.7. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 
pośrednictwem  przekładek  zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 
180 mm (zał. 11.2 b). 
1.4.8. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do 
słupków (zał. 11.2 a). 
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, 
mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w 
czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 
 Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem 
przetłoczeń (zał. 11.4). 
1.4.10. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub 
kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, 
umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze 
korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących, że 
prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana do 
dołu, lecz unoszona ku górze. 
1.4.11.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z 
kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest utrzy-
manie prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia dużą 
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podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami od 
nadjeżdżającego pojazdu. 
1.4.12. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji: 
typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m, 
typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m, 
typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru. 
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalo wych 

 Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które 
wydano aprobatę techniczną. 
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w 
dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należą: 
prowadnica, 
słupki, 
pas profilowy, 
wysięgniki, 
przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
łączniki ukośne, 
obejmy słupka, itp. 

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalow ych 

2.3.1. Prowadnica 
Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji projektowej, 
przy czym: 
typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier, 
typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18] 
Wymiary  oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4. 
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą 
producenta. 
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 
antykorozyjnej. 
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 
2.3.2. Słupki 
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, 
ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. 
Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w załączniku 11.8. 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kształtownika 
walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne 
łuski, pęknięcia, zawalcowania 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 PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. 
 
Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11] 
Stal Granica plastyczności,  

minimum dla słupków,    MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie 
dla słupków,   MPa 

St3W 
St4W 

195 
225 

od 340 do 490 
od 400 do 550 

 
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 
2.3.3. Inne elementy bariery 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadać 
PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów 
przekroju poprzecznego. 
Inne elementy bariery, jak pochwyty rurowe fi 80mm, wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, 
wsporniki, podkładki, przekładki (zał. 11.9), śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, 
odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego 
itp. 
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów 
bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, 
podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, 
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości 
i masy wyrobów. 
Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby 
zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co 
najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających 
danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 

2.5. Składowanie materiałów 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać 
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można 
składować w pojemnikach handlowych producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania barier 

 Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
- koparek kołowych, 
- urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 
- ładowarki, itp. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport  elementów barier stalowych 

 Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. 
profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy 
montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
 Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub 
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. 
Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazań Inżyniera: 
wytyczyć trasę bariery, 
ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6), 
określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3), 
określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 
ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 

5.3. Osadzenie słupków 

5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 
 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie 
wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 
sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub 
uszkodzeń słupka, 
rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, 
bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających słupki w gruncie 
poprzez wibrację i działanie udarowe. 
5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków 
 Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów 
wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm. 
 Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana 
równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do 
mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi ± 6 mm. 

5.4. Monta ż bariery 

 Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
 Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 
 Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w 
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w 
planie i profilu. 
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 Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 
 Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając 
następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak 
aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie 
zaczepiał o krawędzie złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub 
noskowych specjalnych, zwykle po sześć na każde połączenie. 
 Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle 
według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, 
wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek. 
 Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją 
projektową i wytycznymi producenta barier: 
odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m,          8 m, 12 m, 
16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego 
odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach 
przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, 
odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu lub 
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e) 
wzmocnionego, 
odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do 
mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak również połączenia z 
barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi, 
przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych 
urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyżowaniu z 
drogami, przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący, 
dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. (np. wg 
zał. 11.5). 
 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 
czerwone - po prawej stronie jezdni, 
białe         - po lewej stronie jezdni. 
 Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami 
WSDBO [32]. 
 Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi 
producenta barier. 
Po obu stronach drogi bariery nad przepustem na długości po 10m należy wyposażyć w pochwyt z 
rury fi 80mm. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według 
wymagania punktu 2.2, 
zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 
właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement. 
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do 
wykonania fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany 
charakter robót betonowych, 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 
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 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                 dostarczonych przez producenta 
Lp. Rodzaj 

badania 
Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 
1 Sprawdzeni

e 
powierzchni 

5 do 10 badań z 
wybranych 
losowo 
elementów w 
każ- dej 
dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 
elementów 

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

Wyniki powinny być 
zgodne z 
wymagania-mi 
punktu 2 i katalo-
giem (informacją) 
producenta barier 

2 Sprawdzeni
e wymiarów 

 Przeprowadzić 
uniwer-salnymi 
przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 
prowadnicy nad terenem), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) 
producenta barier, 
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 
poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach 
ustalonych w WSDBO [32]. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 

 

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



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055 
 

  71 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
osadzenie słupków bariery  
montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych 
śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier 
osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w 
barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp., 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
uporządkowanie terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania 
  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na 

gorąco 
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm 
do       490 MPa 

17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki 
ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do  490 MPa 

18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, 
określonego przeznaczenia. Kształtownik na poręcz 
drogową, typ B 

19. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, 
określonego przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte 
prostokątne 

20. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, 
określonego przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe 
bariery ochronne 

21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
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22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
29. BN-80/6775-

03.01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z 

betonu kruszywowego. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

  32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 
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M. 11.00.00 ROBOTY ZIEMNE MOSTOWE 

M. 11.01.04 ZASYPKA KONSTRUKCYJNA Z ZAG ĘSZCZENIEM 

 

1 WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres Robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie Robót ziemnych na obiekcie, tj.: wykonanie zasypki wykopów oraz zasypki konstrukcji z 
blachy falistej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
z określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 “Wymagania Ogólne”. 
 
Wskaźnik zagęszczenia - Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego gruntu 
sztucznie zgęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego.  
Wilgotność optymalna gruntu - Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
 
 

2 MATERIAŁY 

 
Do wykonania do zasypki konstrukcyjnej można stosować grunty niespoiste o następujących 
właściwościach: 
- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości "U" nie mniejszym niż lub 5 (pospółki  
i piaski) 
- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym niż 8 
(m/dobę ). 
 
Na zasypkę obiektów z blach falistych należy stosować kruszywa spełniające wymagania normy PN-
S-02205:1998 [34] i PN-B-11112:1996. Maksymalny wymiar ziaren wynosi 32mm. 
 
 

3 SPRZĘT 

 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, za wyjątkiem robót wyszczególnionych w 
Dokumentacji Projektowej oraz tej Specyfikacji jako do wykonania ręcznego. Roboty ziemne można 
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wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, za wyjątkiem zasypek konstrukcji podatnych. Sprzęt do 
wykonywania zasypek konstrukcyjnych konstrukcji z blach falistych powinien być zgodny z 
zaleceniami producenta konstrukcji.  
Na każdy sprzęt należy uzyskać akceptację Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu Robót, 
Wykonawca powinien dysponować ubijakiem spalinowym 200kg  
 
 

4 TRANSPORT 

 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty ziemne. 

5.1. Zasypki 

5.1.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

5.1.2 Zasypka obiektów 

Ogólne zasady wykonywania zasypek: 
Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu: 

a) przekroju poprzecznego 
b) profilu podłużnego, 

które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności zasypki i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
1) zasypki należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypu  
i wznosić równomiernie na całej szerokości; 
2) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania, przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu 
może nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczania lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować 
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, 
według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać 
wymagania podane wyżej. 
 
Jeżeli, jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2.2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu 
. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż  80% wilgotności optymalnej , zagęszczaną 
warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt 
przed zagęszczeniem powinien być osuszony. 
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być 
wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu 
można przyjmować orientacyjnie: dla  piasków, żwirów -  10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
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- rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 

5.1.2 Zasypka konstrukcji z blachy falistej 

Materiał zasypki powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm w stanie luźnym, 
następnie zagęszczany. Układanie musi być wykonywane symetrycznie, aby wysokość zasypki była 
taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza się różnicę wysokości 
równą jednej warstwie. Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się czy 
poprzednia została właściwie zagęszczona. 
Wskaźnik zagęszczenia kruszywa zasypki, określany wg standardowej próby Proctora, zgodnie z 
normą PN- 88/B-04481 [4] powinien wynosić: 

Is- min 0,95 – w odległości do 20 cm od ścianki konstrukcji, 
Is- min 0,98 – w pozostałym obszarze. 

Do zagęszczania kruszywa w strefie bezpośrednio przy konstrukcji stosować należy ogólnie dostępny 
sprzęt do zagęszczania zwracając szczególną uwagę na dokładność wykonania prac. Sprzęt ciężki 
może pracować w odległości ponad 1,0 m od konstrukcji poruszając się zawsze równolegle do jej osi 
podłużnej. Nie dopuszcza się pryzmowania kruszywa na zasypkę w bezpośredniej bliskości 
konstrukcji oraz nie wolno rozładowywać pojazdów z kruszywem bezpośrednio na konstrukcję. 
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zagęszczania gruntu na końcach konstrukcji. 
Końce konstrukcji pracują jak wspornikowe ściany oporowe i istnieje niebezpieczeństwo, że nie 
przeniosą parcia gruntu wywołanego pracą ciężkiego sprzętu zagęszczającego grunt. W związku z 
tym na końcach konstrukcji należy stosować lekki sprzęt zagęszczający oraz dopuszcza się obniżenie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu do ok. 0,95 wg standardowej próby Proctora. 
 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI 

 
(1) Sprawdzenie i odbiór Robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie  z normami: 

PN-68/B-06050 -  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  
i badania przy  odbiorze. 

 PN-S-02205 -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
(2) Sprawdzenie jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych za przyczółkami polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej, 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów  
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
- badania zagęszczenia nasypu 
- pomiary kształtu nasypu. 
(3) Sprawdzenie jakości zasypek: 
Zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia metodami „in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) 
każdej warstwy gruntu oraz sprawdzająco metodą Proctora np., co 3 warstwę lub według decyzji 
Inżyniera. Sprawdzeniu podlega: prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki, rzędne 
fundamentu w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia ≥0,98, prawidłowość wykonania górnej warstwy 
podsypki, relatywnie luźnej o gr. 5cm. 
 

6.1 Badanie przydatno ści gruntów do budowy nasypu i zasypek  

Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu należy przeprowadzić na próbkach pobranych  
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz. 
W badaniu należy określić wg PN-88/B-04481: 
− skład granulometryczny 
− zawartość części organicznych 
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− wilgotność naturalną 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego 
− granicę płynności 
− kapilarność bierną wg PN-60/B-04493. 
 

6.2 Badania kontrolne prawidłowo ści wykonania poszczególnych warstw zasypek 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie 
− odwodnienia każdej warstwy 
− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy 
− przestrzegania następujących ograniczeń przy  wbudowaniu gruntów w okresie deszczów  

i mrozów: 
� wykonywanie nasypu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości 
� jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest 

w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on 
nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy 

� osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym 

� niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu 

� wykonywanie nasypu należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu, przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

 

6.3 Sprawdzenie zag ęszczenia nasypu i zasypek 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia  z wartościami podanymi w punkcie 5. 
Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów 
odkształcenia według BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 
− 1 raz w trzech punktach warstwy przy określaniu wartości Is 
− 1 raz w trzech punktach warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się  
w następujący sposób: 
− oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 

przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli Robót ziemnych, 
− zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą 

warunki: 
− 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe 

wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej tj. 
- Is - średnie  nie mniej niż   Is - wymagane 
- Io - średnie  nie mniej niż   Io - wymagane. 
 

6.4 Pomiary kształtu nasypu i zasypek 

Pomiary kształtu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania zasypek 
- szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem 
określonym w Dokumentacji Projektowej. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 
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Tolerancja grubości poszczególnych warstw zasypki: ± 2 cm. 
Tolerancja wskaźnika zagęszczania gruntów: ± 2%. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla zasypki jest metr sześcienny (m3) przestrzeni wypełnienia 
z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. 
 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacj ą 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
 

8.2 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Ogólne zalecenia podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogólne”. 

8.2.1 Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane  
i dokumenty: 
− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy  
− dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były Roboty 

fundamentowe 
− Dziennik Budowy 
− badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne  
 

8.2.2 Zakres 

Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
− grubości poszczególnych warstw zasypki  
− \wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 

8.3 Odbiór ostateczny 

Ogólne zalecenia podano w ST D-M. 00.00.00 “Wymagania Ogólne”. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
− wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 
− protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających. 
 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr sześcienny (m3) zasypki według dokonanego 
obmiaru i odbioru. 
 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
− prace przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie i utrzymanie materiałów odpowiedniej wilgotności, 
− wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera materiału w stanie optymalnej wilgotności 
− zagęszczenie i uformowanie materiału do przewidzianego w Dokumentacji Projektowej kształtu 

zewnętrznego zasypki, 
− uporządkowanie terenu,  
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
− zróżnicowany rodzaj zasypek. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  

i podłoża przez obciążanie płytą. 
PN-68/B-06050 -  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
PN-S-02205 -   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-86/B-02480 -  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452 -  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 -  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 -  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-78/B-06714/28 -  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą  

bromową. 
PN-80/B-06714/37 -  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.  
PN-80/B-06714/37 -  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki 
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M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 

M.14.03.01. KONSTRUKCJA STALOWA Z BLACHY FALISTEJ 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowej przepustu: 

a)  Zakup elementów konstrukcyjnych ze stalowych blach falistych o parametrach 
geometrycznych i materiałowych zgodnych z dokumentacją projektową lub lepszych, np. 
VIACON VN 12 lub inny. 

b)  Transport i składowanie elementów i materiałów do wykonania powyższego zadania 
c)  Wykonanie tymczasowego przepuszczenie wód rzeki na czas wbudowania przepustu 
d)  Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu 
e)  Połączenie elementów wysyłkowych przepustu  
f)  Wykonanie zasypki  

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w ST  
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] , pkt 1 oraz Zaleceniami  Projektowymi i Technologicznymi dla 
Podatnych Konstrukcji Inżynierskich z Blach Falistych [5]. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Materiały do wykonania robót 

 
2.2.1. Zgodno ść materiałów z dokumentacj ą projektow ą 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
 
2.2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 
− elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych 
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− elementy stalowe do łączenia blach falistych 
− geowłóknina 
− kruszywo na górną warstwę fundamentu kruszywowego i zasypkę inżynierską wg M.11.01.04 
− kruszywo na dolną warstwę fundamentu kruszywowego wg D.04.04.00 
 
2.2.3. Elementy konstrukcyjne ze stalowych blach fa listych 
Konstrukcję przepustu stanowią elementy konstrukcyjne wykonane ze stalowych blach falistych  
Elementy konstrukcyjne zabezpieczone są antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powłoki 
zgodnej z dokumentacją projektową i normą PN-EN 1461:2000 [2]. 
Dostawca konstrukcji musi przedstawić krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany przez 
akredytowaną jednostkę badawczą na dostarczane elementy konstrukcyjne. 
 
2.2.4. Elementy stalowe do ł ączenia blach falistych 
Do łączenia elementów konstrukcyjnych z blachy falistej stosowane są śruby zgodne z aprobatą 
techniczną. Łączniki zabezpieczone są antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powłoki 
zgodnej z normą PN-EN 1461:2000 [2].  
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania montażu konstrukcji może być stosowany sprzęt: 
− dźwig, koparka lub ładowarka, 
− rusztowanie montażowe, 
− zawiesia i haki montażowe, 
− agregaty prądotwórcze, 
− lekkie rusztowania i drabiny, 
− zakrętarki elektryczne lub pneumatyczne min. 3 szt., 
− klucze ręczne, 
− klucz dynamometryczny do kontroli momentu dokręcenia, 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do wykonania zasypki konstrukcyjnej należy stosować specyfikację M.11.01.04 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1]. 

4.2. Transport i przechowywanie materiałów 

Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 
Materiały do wykonania konstrukcji z blach falistych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (ocynk) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń powłoki cynkowej powstałej podczas transportu lub rozładunku, 
zostanie dokonana naprawa farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powłoki cynkowe. Naprawa 
powłoki cynkowej wykonanać preparatem do galwanizacji na zimno o wysokiej zawartości cynku 
zawierającym węglowodory aromatyczne. W przypadku dużych uszkodzeń powierzchni cynkowej w 
uzgodnieniu z nadzorem podjęte będą decyzje co do sposobu naprawy powłoki cynkowej. Zalecane 
jest naprawienie w/w uszkodzeń po zmontowaniu całej konstrukcji, ponieważ podczas montażu mogą 
również wystąpić drobne uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1]. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
uwzględniający warunki w jakich będzie wykonywana i montowana konstrukcja z blachy falistej oraz 
niezbędne szczegóły wynikające z wyboru producenta konstrukcji. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− przygotowanie do montażu elementów konstrukcyjnych z blach falistych, 
− przełożenie lub tymczasowe pompowanie cieku 
− wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu 
− montaż elementów konstrukcyjnych z blach falistych, 
− wykonanie zasypki inżynierskiej 
− roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 
a) ustalić materiały i sprzęt niezbędne do wykonania robót, 
b) określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Przygotowanie do monta żu elementów konstrukcyjnych z blach falistych 

Roboty montażowe zostaną rozpoczęte po wykonaniu tymczasowego przełożenia lub pompowania 
cieku, po wykonaniu materaca i fundamentu kruszywowego oraz fundamentów betonowych 
konstrukcji oporowej. 
Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt technologiczny tymczasowego przepuszczenia wody rzeki 
(pompowania lub przełożenia cieku) wraz z zabezpieczeniem rejonu robót przed zalewaniem wodami 
z rzeki (np. ścianka szczelna, grobla drewniano-ziemna).  
Fundament należy wykonać o wymiarach i budowie zgodnej z Dokumentacją Projektową.  
Po wykonaniu wykopu na istniejącym podłożu należy ułożyć geowłókninę separacyjna 350g/m2 a na 
niej kolejno warstwę 30cm tłucznia 0/63mm (układać warstwami po 15cm), zagęszczać zagęszczarką 
płytową o masie max 200kg. Po wykonaniu zagęszczenia wywinąć geowłókninę tak, aby utworzyć 
materac. Następnie należy przystąpić do wykonywania warstwy pospółki 0-31,5 o grubości min 30cm 
oraz warstwy piasku niezagęszczonego o min grubości 5cm. 

5.5. Monta ż elementów konstrukcyjnych z blach falistych 

Montaż konstrukcji należy wykonywać zgodnie z rysunkami montażowymi dostarczanymi przez 
producenta wraz z elementami konstrukcyjnymi i przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt. 3.2. 
Prace montażowe prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta zakupionej konstrukcji. 
Po zmontowaniu całej konstrukcji dokręcić śruby elementu łączącego.  
 

5.6. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej 

Materiał zasypki powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm w stanie luźnym, 
następnie zagęszczany. Układanie musi być wykonywane symetrycznie, aby wysokość zasypki była 
taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza się różnicę wysokości 
równą jednej warstwie. Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się czy 
poprzednia została właściwie zagęszczona. 
Wskaźnik zagęszczenia kruszywa zasypki, określany wg standardowej próby Proctora, zgodnie z 
normą PN- 88/B-04481 [4] powinien wynosić: 
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− Is- min 0,95 – w odległości do 20 cm od ścianki konstrukcji, 
− Is- min 0,98 – w pozostałym obszarze. 
Do zagęszczania kruszywa w strefie bezpośrednio przy konstrukcji stosować należy ogólnie dostępny 
sprzęt do zagęszczania zwracając szczególną uwagę na dokładność wykonania prac. Sprzęt ciężki 
może pracować w odległości ponad 1,0 m od konstrukcji poruszając się zawsze równolegle do jej osi 
podłużnej. Nie dopuszcza się pryzmowania kruszywa na zasypkę w bezpośredniej bliskości 
konstrukcji oraz nie wolno rozładowywać pojazdów z kruszywem bezpośrednio na konstrukcję. 
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zagęszczania gruntu na końcach konstrukcji. 
Końce konstrukcji pracują jak wspornikowe ściany oporowe i istnieje niebezpieczeństwo, że nie 
przeniosą parcia gruntu wywołanego pracą ciężkiego sprzętu zagęszczającego grunt. W związku z 
tym na końcach konstrukcji należy stosować lekki sprzęt zagęszczający oraz dopuszcza się obniżenie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu do ok. 0,95 wg standardowej próby Proctora. 
Równolegle z wykonywanien zasypki należy wykonywać montaż konstrukcji oporowej (siatki gruntu 
zbrojonego i oblicowania bloczkami prefabrykowanym) zgodnie M.20.01.12. 
 

5.7. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty 
porządkujące.  
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Program bada ń 

 
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca również powinien uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania materiały do budowy przepustu z elementów 
konstrukcyjnych z blachy falistej (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z 
wymaganiami projektu wykonawczego. 
 
6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robót 
a) Kontrola momentu dokręcenia śrub 

Wykonawca montażu konstrukcji przedstawia raport zawierający zestawienie wielkości momentów 
dokręcenia śrub podczas montażu. Kontroli poddaje się 5% ogólnej ilości śrub użytych do 
zmontowania konstrukcji. Minimum 95% sprawdzanych śrub musi spełniać wymogi dotyczące 
wielkości momentu dokręcenia określonego w pkt. 5.5. Wielkość momentu dokręcenia śrub należy 
sprawdzać przy pomocy klucza dynamometrycznego. Kontrolę przeprowadzić na losowo wybranych 
śrubach, zlokalizowanych równomiernie wokół konstrukcji. 
 

b) Kontrola kształtu konstrukcji 
Kontrolą należy objąć kształt konstrukcji w zakresie wysokości i rozpiętości. Dopuszczalne 
odchylenie wymiarów (rozpiętości i wysokości) wynosi: 
− po zmontowaniu konstrukcji: ±2% w stosunku do parametrów założonych w projekcie, 
− po zasypaniu konstrukcji: ±2% rozpiętości konstrukcji pomierzonej po skręceniu. 
W trakcie układania i zagęszczania zasypki wystąpić mogą następujące przemieszczenia 
konstrukcji: 
− wypiętrzenie spowodowane parciem bocznym, 
− deformacja pozioma – przesunięcie na bok, spowodowane niesymetrycznym obciążeniem 

konstrukcji lub zróżnicowanym zagęszczeniem zasypki na jednej ze stron, 
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W trakcie  zagęszczania zasypki prowadzić pomiary wielkości deformacji pionowych i poziomych. 
Sprawdzanie tych wielkości odbywać się będzie w miarę możliwości każdorazowo po ułożeniu i 
zagęszczeniu każdej warstwy zasypki. 
Liczba pomiarów zostanie uzgodniona z Nadzorem, a wszystkie wyniki zostaną zestawione w 
protokołach z pomiarów. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać 2% 
rozpiętości zmontowanej konstrukcji. Przekroczenie tej wartości wymaga konsultacji z Nadzorem, 
Projektantem i dostawcą konstrukcji. W celu zapobieżenia nadmiernym odkształceniom konstrukcji, 
można ją dociążyć na koronie ograniczając wypiętrzanie się konstrukcji. Należy zachować jednak 
ostrożność, aby nie doprowadzić do deformacji konstrukcji wskutek zbyt dużego dociążenia. 
Należy unikać obciążeń punktowych, skoncentrowanych na konstrukcję. 
Jeżeli zasypka po bokach konstrukcji składa się z bardzo słabego lub nieodpowiednio 
zagęszczonego gruntu, to pod wpływem obciążeń zewnętrznych boki konstrukcji przesuwać się 
będą w kierunku na zewnątrz, aż zostanie osiągnięty stan graniczny odkształceń i nastąpi 
wyboczenie przekroju. Z doświadczeń wynika, że ugięcie wynoszące 20% rozpiętości może 
spowodować uszkodzenie konstrukcji przez jej lokalne wyboczenie. 
Najprostszą metodą pomiarową poziomych odkształceń jest odczyt odchyłki zawieszonego w 
kluczu konstrukcji pionu. Ilość pionów zależy od rozpiętości i długości konstrukcji. Dla konstrukcji o 
rozpiętości powyżej 8,0 m zaleca się stosowanie 3 pionów w przekroju poprzecznym. Na długości 
konstrukcji piony powinny być zawieszone w rozstawie co ok. 8m. W uzasadnionych przypadkach 
zostanie zwiększona lub zmniejszona ilość punktów pomiarowych. Jeżeli pomiar wg wyżej opisanej 
metody nie będzie mógł zostać zastosowany, dokonany zostanie pomiar inną metodą, np. za 
pomocą przyrządów geodezyjnych. 
 

c) Kontrola grubości powłok 
Dostawca konstrukcji przedstawi raport z badań grubości powłok. Grubości powłok muszą spełniać 
wymagania podane w p. 2.2.3. 

 
d) Kontrola wskaźnika zagęszczenia kruszywa zasypki 

Zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia metodami „in-situ” (np. czujnikami 
elektronicznymi) każdej warstwy gruntu oraz sprawdzająco metodą Proctora, np. co 3 warstwę lub 
według decyzji Inspektora. Miejsca badań oraz otwory, z których pobierane są próbki gruntu do 
kontroli powinny być umiejscowione w połowie długości konstrukcji, w odległości 0,1 m i 1,0 m od 
jej ścianki, a z każdego z otworów należy pobrać po 2 próbki. 
Wartości wskaźnika zagęszczenia muszą spełniać wymagania podane w p. 5.6. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi dla są: 
− szt. wykonanej konstrukcji stalowej, wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi tj. 

wykonanego tymczasowego przepuszczenia wody przepustu z zabezpieczeniem wykopu przed 
zalaniem wodami rzeki, wykonanie materaca i fundamentu kruszywowego. 

Materiał na fundament i zasypkę płatne są oddzielnie. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− zmontowana konstrukcja stalowa, 
− fundament kruszywowy przepustu 
 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“ [1] 
oraz niniejszej ST. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
− zakup i montaż elementów konstrukcyjnych z blachy falistej zabezpieczonych antykorozyjnie 

zgodnie z dokumentacją techniczną, 
− wykonanie fundamentu przepustu; 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących   

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych (w 
szczególności tymczasowe pompowanie/przełożenie cieku) 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje Techniczne 

D-M-00.00.00           Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

PN-EN 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe) -- Wymagania i badania 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
PN-B-04481:1988   Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 

10.3. Inne 

Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inżynierskich z Blach Falistych. 
Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 
2004, Żmigród 2004 
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M.21.00.00  RÓŻNE ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 

M.21.01.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

M.21.01.13  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW MOSTU 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach rozbiórkowych mostu i 
umocnienia koryta rzeki 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt  1. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1. 

 

2.  MATERIAŁY  
Nie występują. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2.  Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Do rozbiórki elementów żelbetowych zaleca się stosowanie młotów pneumatycznych. 
Bariery i balustrady mogą być usuwane za pomocą palników acetylenowo-tlenowych. 
Wykonanie robót rozbiórkowych wymaga zastosowania rusztowań, podestów roboczych 
i zabezpieczeń na czas robót.  

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 

Wykonawca przedstawi projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych, uwzględniający: 
- metodę i kolejność robót rozbiórkowych, 
- sposób zabezpieczenia terenu pod obiektem w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych, 
- zakres robót rozbiórkowych     
- zastosowany sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Projekt roboczy podlega akceptacji przez Inżyniera.   
 

Materiały z rozbiórki elementów betonowych stanowią własność Wykonawcy. Należy je wywozić 
samochodami ciężarowymi na miejsce wskazane przez Wykonawcę, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Stalowe balustrady stanowi własność Inwestora oraz należy je przekazać Inwestorowi na wskazane 
przez niego miejsce. 

5.2.  Rozbiórka balustrad 

Słupki balustrad należy odpalić palnikiem acetylenowym lub szlifierką kątową bądź innym sprzętem 
zaakceptowanym przez Inżyniera.  

5.3.  Rozbiórka elementów żelbetowych 

W trakcie wykonywania robót należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, za które jest 
odpowiedzialny Wykonawca.  
Ustrój niosący i przyczółki należy rozebrać całkowicie.  
Ewentualne elementy umocnienia skarp należy zdemontować ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
mechanicznego. 

5.4.  Zasypanie wykopów 

Po wykonaniu rozbiórek ław fundamentowych, wykopy należy zasypać i zagęścić wg zasad podanych 
w ST M.11.01.04. 

5.5.  Uporz ądkowanie terenu 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy uporządkować teren z gruzów i odpadów, które stanowią 
własność Wykonawcy.  
  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2.  Kontrola wykonania robót 

Kontrola wykonania robót polega na: 
- sprawdzeniu zabezpieczeń koniecznych do wykonania rozbiórek na zgodność z Przepisami BHP 

obowiązującymi przy pracach rozbiórkowych na obiektach mostowych. 
- sprawdzeniu organizacji ruchu na czas robót na zgodność z projektem organizacji ruchu, 

zaakceptowanym przez Inżyniera,   
- porównaniu zakresu wykonanych robót z zakresem określonym w projekcie technologicznym 

robót rozbiórkowych i Dokumentacji Projektowej, zaakceptowanym przez Inżyniera 
- sprawdzeniu wykonania i zagęszczenia zasypek po usunięciu fundamentów wg ST M.11.01.04. 

pkt.6 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są m3 rozebranej konstrukcji betonowej lub kamiennej oraz tona 
rozebranej konstrukcji stalowej. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.      

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstaw płatno ści 

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

9.2.  Cena jednostkowa 

Ceny jednostkowe wg pkt. 7 niniejszej ST, dla poszczególnych robót  obejmują: 
- roboty przygotowawcze 
- wykonanie odkrywek i określenie dokładnego zakresu robót 
- opracowanie projektu technologicznego robót rozbiórkowych 
- dostarczenie odpowiedniego sprzętu 
- wykonanie rozbiórki 
- transport z utylizacją materiału z rozbiórek 
- usunięcie zabezpieczeń i oznakowania robót 
-  uprzątnięcie miejsca robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

Według ST M.11.01.02., M.11.01.04. pkt.7 

10.2.  Inne 

1. „Przepisy BHP obowiązujące przy pracach rozbiórkowych na obiektach mostowych.” 
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M.20.05.00 INNE ROBOTY 

M.20.05.01 UMOCNIENIE SKARP I KORYTYA KOSZAMI GABIONOWYMI 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

odbudową mostu nad Białką Błotną w m. Irządze. 

 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem umocnienia skarp koszami gabionowymi i obejmują: 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie geowłókniny 
- montaż koszy i materacy gabionowych, 
- wbudowanie koszy i materacy gabionowych w docelowe miejsce przeznaczenia, 
- wypełnianie koszy i materacy kamieniami, 

 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1.  Kosz gabionowy - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, 
wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki – służy do budowy 
konstrukcji oporowych lub przeciwerozyjnych. 
 
1.4.2.  Geowłóknina  - wyrób tekstylny z ukierunkowanych lub losowo rozłożonych włókien ciągłych lub 
ciętych, lub innych elementów, łączonych mechanicznie i/lub termicznie, i/lub chemicznie. 

 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
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Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją są: 
 
2.2.1.  Kosze i materace gabionowe   
 
Do budowy umocnień należy użyć koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o sześciokątnych 
oczkach i podwójnym splocie drutów. Niedopuszczalne jest używane nieelastycznych koszy 
gabionowych wykonanych z siatki zgrzewanej, bądź wykonanych z siatki plecionej ręcznie. Kosze 
powinny posiadać przegrody poprzeczne co 1m (za wyjątkiem koszy o długości 1,5 m). Drut stalowy z 
którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją jednorodnym stopem cynkowym. 
Kosze powinny być łączone drutem o średnicy 2,2 mm lub zszywkami ze stali o wytrzymałości 1700 
MPa - o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka kosza 
gabionowego. Zastosowany wyrób powinien być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. 
 
Wymiary koszy:   zgodnie z dokumentacją  projektową. (tolerancja ±5%) 
Wymiary oczka siatki :  8×10 cm (tolerancja +16/-4 %) 
Grubość drutu:    min ∅ 3,0 mm,  
Powłoki antykorozyjne:  Stop cynkowo-aluminiowy  zgodnie z klasą A wg PN-EN 10244-2 
  
2.2.2. Kamień 
 
Do wypełnienia koszy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu 
kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni 
nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm . Największe używane kamienie nie 
powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. 
Kamień użyty do wypełnienia koszy powinien zostać zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
 
2.2.3. Geowłóknina 
 
Na styku koszy gabionowych z gruntem należy ułożyć geowłókninę nietkaną igłowaną z polipropylenu 
o następujących parametrach: 
• prędkość przepływu prostopadłego wody do płaszczyzny wyrobu: min.  0,085 -0,025 m/s 
• masa powierzchniowa:      min.   200 g/m2  
• wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż × wszerz):   min. 13 × 13 kN/m 
• wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR):    min.  2600 -260 N 
• charakterystyczna wielkość porów O90:    min. 80 ±30 μm 
• materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i 

wodzie  związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprz ętu 
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a)   do przygotowania terenu robót: 
koparka, równiarka, spycharka, 
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ew. sprzęt zagęszczający nasypy, np. zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe 
walce, 
b)   do napełniania gabionów materiałem balastowym: 
- koparka, 
- ładowarka, 
- do montowania konstrukcji z gabionów: 
- lekki sprzęt dźwigowy do rozładunku dostarczonych gabionów w stanie złożonym (rozładunek 
może być też wykonywany ręcznie), 
- żurawie samochodowe lub inny sprzęt przystosowany do podnoszenia gabionów z balastem i 
montowania z nich konstrukcji gabionowej, 
d)   inny sprzęt: 
- sprzęt transportowy, 
- pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i zszywek przy montowaniu gabionów i 
łączeniu ich między sobą, 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 

4.2. Transport materiałów 
 

Materiały sypkie (np. drobny materiał balastowy) można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Gabiony przewozi się na budowę w postaci płaskich paczek ułożonych na palecie, dowolnym 
środkiem transportu, np. samochodami ciężarowymi. Paczki powinny być ułożone poziomo, nie więcej 
niż w 3 warstwach. 

Geowłókninę i inne geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, 
ogrzaniem, naświetleniem, chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć. 

Elementy metalowe dostarczane luzem, w wiązkach lub w opakowaniach można przewozić w 
warunkach zabezpieczających je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem (zwłaszcza powłok 
metalizacyjnych). Elementy transportowane luzem należy układać równolegle do kierunku jazdy, ściśle 
jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 
wysokości burt środka transportowego. 

Materiał kamienny (balastowy gruby) można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
5.2.. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub 
wskazań Inżyniera: 
- ustalić lokalizację terenu robót, 
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
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- przygotować podłoże w miejscu ustawiania konstrukcji gabionowej z ewentualnymi robotami 
ziemnymi, wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp., 
- ułożyć geowłókninę 
 
 
5.3. Monta ż  i wbudowanie koszy.  
 
Montaż koszy należy przeprowadzić wg. następującego schematu: 
- rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz  na twardej, płaskiej powierzchni 
- zagiąć i podnieść do pionu boki kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 

prostopadłościan o wymaganej wysokości, 
- sprawdzić poprawność uzyskanych wymiarów kosza i połączyć naroża wystającymi drutami 

brzegowymi, 
- połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem  (zaciągając 

naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami nie rzadziej niż 
20 cm, 

- kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z koszami 
sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie,  

- puste kosze połączone w grupę składającą się z  kilku sztuk, należy naciągnąć  i dopiero wtedy 
przymocować do podłoża lub niższej warstwy, 

- kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki. Kosze napełnić z lekkim 
naddatkiem, stosując w trakcie napełniania stężenia przeciwległych ścian co 1/3 wysokości kosza, 

- zamknąć  wieko kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z którymi 
wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem lub 
zszywkami w sposób podany wcześniej 

- montaż pozostałych warstw koszy wg analogicznego schematu postępowania, 
- kosze z siatkami kotwiącymi należy układać zgodnie z dokumentacją rysunkową, 
- Przy układaniu materacy gabionowych (np. na skarpach) można przykrywać je, albo wiekiem, 

zwykle dostarczanym osobno, albo siatką z rolki, co jest korzystniejsze w przypadku większych 

powierzchni . Przy układaniu materacy na łukach lub zakrzywionych skarpach zaleca się 

przycinanie lub robienie zakładów z paneli i ponowne połączenie ich ze sobą za pomocą drutu 

wiązałkowego lub zaciskanych pierścieni. 

 
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami Inżyniera 
Kontraktu. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 

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

6.2. Kontrola jako ści robót. 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod koszami  
- materiałów (kosze, kamień, geowłóknina, popółka) 
- montażu i wbudowania koszy, a w szczególności : poprawności łączenia wszystkich krawędzi, 

geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z 
wymogami Aprobaty Technicznej producenta). 

 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) konstrukcji zbudowanej z koszy gabionowych wraz z ułożoną geowłókniną i 
siatkami kotwiącymi 
 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.   PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m3 (metra sześciennego) umocnienia skarp koszami gabionowymi obejmuje: 
- wykonanie niwelacji podłoża 
- wykonanie zagęszczenia z pospółki wg. Dokumentacji Projektowej 
- ułożenia geowłókniny  
- montaż i wbudowanie koszy i materacy gabionowych w miejsce ich przeznaczenia 
- dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych 
- zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji 

pomocniczych 
- oczyszczenie sprzętu i miejsca robót 
- odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu 
- montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących 
- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z STWiORB 
- wykonanie palisady drewnianej na końcach umocnienia koryta rzeki 
 
 
10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-01080:1984 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według   

własności fizyczno-mechanicznych. 
PN-EN 10002-1  Metale – próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-EN 10218-2   Drut stalowy i wyroby z drutu Postanowienia ogólne − Wymiary i 

tolerancje wymiarów drutu 
PN-EN 10223-3  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia − Siatka z drutu stalowego o 

oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów technicznych 
PN-EN 10244-2   Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie  

stalowym – Część 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku. 
PN-EN 13251  Geotekstylia i wyroby pokrewne − Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i 
konstrukcjach oporowych 

PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne − Wyznaczanie wodoprzepuszczalności 
w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia 
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10.2. Inne dokumenty 
 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów: Aprobata Techniczna nr AT/2008-04-1453  
Maro L.: Geosyntetyki do powierzchniowego wzmacniania gruntu. Poradnik projektanta i wykonawcy. 
Lemar 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Odbudowa mostu w miejscowości Irządze – kol. Podgaj, na drodze gminnej DG 705034S, w km 1+055 
 

94 
 

 
 
 
 
 


