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OPIS   DO   SPECYFIKACJI   TECHNICZNEJ 
wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych 

 
1.  Część ogólna : 
 

a) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 
 
„Przebudowa drogi dojazdowej do boisk sportowych od km 0+003,70  
  do km 0+106,00”  
 

            Inwestor:          Gmina Modliborzyce 
                                     23-310 Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 
                                 
            Lokalizacja przedsięwzięcia: działka ewidencyjna Nr 743/1 połoŜona w obrębie geodezyjnym  
                                                            Modliborzyce. 
 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem opracowania są warunki realizacji przedsięwzięcia p.n. przebudowa drogi 
dojazdowej do boisk sportowych od km 0+003,70 do km 0+106,00. 

            W zakres robót wchodzą następujące elementy robót: 
            - roboty ziemne i przygotowawcze, 
            - obramowanie, 
            - podbudowa, 
            - nawierzchnia jezdni, 
            - nawierzchnia chodnika,  
            - przejazd szer. 4,0 m przez chodnik w km 0+007,00 
            - roboty wykończeniowe, 
            - organizacja ruchu 
            - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
            - obsługa geodezyjna. 
                      

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
           • Długość drogi dojazdowej        –    102,30 m  
           • Powierzchnia jezdni (990,79+10,66)      –  1001,45 m2  
           • Długość linii krawęŜników  15 x 30      –    237,93 m 
           • Powierzchnia chodnika         –    201,76 m2  
           • Długość obrzeŜy betonowych 8 x 30 (25)       –    128,09 m 
           • Przejazd przez chodnik szerokości 4,0 m      –        8,50 m2   
           • Nadmiar mas ziemnych         –  1025,75 m3  
           • Powierzchnia plantowania skarp nasypów       –      25,50 m2 
           • Powierzchnia plantowania skarp wykopów      –    175,84 m2  
           • Znaki pionowe          –        3 szt.  
           • Barierki ochronne stalowe w km 0+106,50      –     12,00 m 

 

d)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
           –        organizacji robót budowlanych   – nie dotyczy  
           –        zabezpieczenia interesów osób trzecich  – droga zlokalizowana jest na działce  
                     ewidencyjnej Nr 743/1 stanowiącej własność Inwestora. 
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           –        ochrony środowiska – przed rozpoczęciem pracy naleŜy kaŜdorazowo sprawdzić  
                     stan techniczny sprzętu celem wyeliminowania awarii mogących doprowadzić do  
                     miejscowego skaŜenia środowiska (gleby, wody i powietrza) . Mogą one  
                     doprowadzić do zatrucia fauny i flory. 

–        warunków bezpieczeństwa pracy – zachować szczególną ostroŜność w obrębie  
      pracującego sprzętu. Przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Stosować  
      odzieŜ ochronną. 

–        zaplecza dla potrzeb wykonawcy – zostanie wskazane przez Zamawiającego na  
      etapie przekazania placu budowy 

 
e)    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

             CPV 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
              

f) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych    

– nie dotyczy  
     

  2)  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się 
do postanowień norm  

 
        Zgodnie z aprobatą techniczną, atestem, świadectwem jakości, certyfikatem lub innym 

dokumentem wymaganym Prawem Budowlanym.  
 

  3)  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością 

         
        Przy realizacji robót zaleca się stosować poniŜszy sprzęt:         

- koparka podsiębierna o pojemności łyŜki 0,60 m3, 
- piła do cięcia kostki,  
- równiarka samojezdna 100 KM, 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- samochody samowyładowcze ładowności 5÷10 t,  
- spycharka gąsienicowa mocy 75 KM, 
- walec statyczny samojezdny 10 t, 
- walec statyczny samojezdny 4÷6 t, 
- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t, 
- wibrator powierzchniowy do 225 kg, 
lub zastosować sprzęt zamienny o zbliŜonych wielkościach, mocy i parametrach jako zespoły 
sprzętowe w róŜnych konfiguracjach uzupełniających się wzajemnie. 

        Wymagana ilość jednostek sprzętowych min. 1 kpl (zestaw). 
 
4) Wymagania dotyczące środków transportu  

 
Samochody samowyładowcze oraz sprzęt samobieŜny muszą być sprawne techniczne, oraz 
posiadać aktualny wpis do dowodu rejestracyjnego o odbytych badaniach technicznych. Emisja 
szkodliwych substancji do atmosfery musi spełniać określone obowiązujące wymagania i być 
niŜsza od dopuszczalnych stęŜeń. Przed rozpoczęciem robót naleŜy dokonać wymaganych 
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oględzin oraz sprawdzeń wynikających z przebiegu oraz ksiąŜki pojazdu dla kaŜdego samochodu, 
celem dopuszczenia do ruchu. 

 
5) Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a takŜe wymagania specjalne 

 
Przedmiotowe wymagania określają:  
a) 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. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ), 
b) Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane przez IBDiM na zlecenie GDDP 
     z zaleceniem stosowania przy zlecaniu robót drogowych. Spis specyfikacji podano na końcu    
     opracowania (punkt 9). 
c) Wytyczne do projektowania, normy, normatywy, oraz literatura fachowa.  

         
6) Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów  

i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 

Zgodnie z Polskimi normami : 
         PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania ; BN-80/6775-03/04    
         Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  
         tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa ; PN-B-11113   Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne  
         do nawierzchni drogowych. Piasek ; PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do  
          nawierzchni drogowych. 

 
7) Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 
Przedmiotem odbioru będzie równość nawierzchni w profilu podłuŜnym oraz przekroju 
poprzecznym. Ponadto dokonany zostanie obmiar robót  tj. powierzchnia i grubość 
poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi dojazdowej z zatokami, chodnika  
i przejazdu. 

 
8) Opis sposobu odbioru robót budowlanych  

 
        Zasady odbioru  końcowego robót.    
        Po zakończeniu robót, Wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora o gotowości do odbioru 
        końcowego oraz potwierdzi to wpisem w dzienniku budowy.  
        Rozliczenie końcowe budowy nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy  
        sporządzony na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego złoŜonego na  
        przetargu oraz obmiaru powykonawczego robót. 

        Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących  
        przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników  
        odbioru. 
        Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty  
        rozpoczęcia odbioru. 
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9) Wykaz ogólnych i szczegółowych specyfikacji robót drogowych oraz norm  
     i wytycznych (informacje podstawowe) 
 

Przy wykonaniu i odbiorze robót naleŜy stosować warunki techniczne określone  
w następujących specyfikacjach technicznych, normach, normatywach i wytycznych: 
 

1. D-01.01.01     Odtworzenie  trasy i  punktów  wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
     Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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2. D - 02.01.01     Wykonanie  wykopów w  gruntach   I -V  kategorii 
 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

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

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
Korpusu i dróg 

ekspresowych 
ruch cięŜki 

i bardzo cięŜki
ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni robót 
ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych 
w tablicy 1. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru. 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według w/w wymagań. 

 

3. D - 04.02.01     Warstwy  odsączające  i  odcinające 
 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsączających jest piasek. 
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinie spełniać następujący warunek: 
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a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5 

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączającej powinien spełniać wymagania normy  
PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej 
leŜącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 

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

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna Co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

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

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

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

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać  
w punktach głównych łuków poziomych. 
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Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Nierówności podłuŜne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą  
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm,  
-2 cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  
i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

4. D - 08.01.01     KrawęŜniki  betonowe 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych. 
Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 

W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje krawęŜników 
betonowych: 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne             - rodzaj „b”. 

W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 
W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) 
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100  BN-80/6775-03/04 

Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 
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Rysunek Nr 1. 

a) krawęŜnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) krawęŜnik rodzaju „b” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
 

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜni
ka 

krawęŜni
ka 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 
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. 

Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze  
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
 Gatunek 

1 
Gatunek 

2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników 
w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B-25 i B-30.  
W przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników 
powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować beton klasy B-15, 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
naleŜy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm,  
a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  moŜe być zmniejszone do  
6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na 
ławie betonowej. 
Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie  
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do 
badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie 

mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na 

kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
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a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  
± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 

c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na 
kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr  

i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 Inne dokumenty 

17.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
  

5. D - 08.03.01     Betonowe  obrzeŜa  chodnikowe 
 

Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
− beton do wykonania ław (w obrębie przejazdu przez chodnik), 
− cement wg PN-B-19701, 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
Do wykonania ław pod obrzeŜa naleŜy stosować beton klasy B-15 wg PN-B-06250. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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Ustawianie obrzeŜy na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie 

mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na 

kaŜde 100 m wykonanej ławy. 
 
W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
− obrzeŜe niskie - On, 
− obrzeŜe wysokie - Ow. 
 
W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa 
dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 

Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 
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Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 
w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 30. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
Koryto pod ławę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą  
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę), 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr  

i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

 

6. D - 04.04.04     Podbudowa  z  tłucznia  kamiennego 
 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako: 
- podbudowę pomocniczą, 
- podbudowę zasadniczą. 
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112: 
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania zostaną określone w SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , określonymi dla: 
− klasy co najmniej II          - dla podbudowy zasadniczej, 
− klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 

 
 

35 
40 

 
 

50 
50 
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b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ:   

 
30 

 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

 
 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % 
ubytku masy, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19  i PN-B-11112, 
% ubytku masy, nie więcej niŜ: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada się 

 
 
 

nie bada się 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsianych na 
mokro, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niŜ: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 

75 
 

15 
 

15 

 
 
 
4 
5 
 
 

65 
 

25 
 

20 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 , 

 % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 

 
 

0,3 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 , 

 % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

 
 

45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg 
PN-B-06714-26: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
   niŜ: 

 
 
 

wzorcowa 
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub  
z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
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d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 

e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna 
być ułoŜona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoŜa. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoŜa 
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek 
drobnych, wyraŜony wzorem: 

    15

85

15
D

d
≤  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
Geowłókniny przewidziane do uŜycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia 
wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemoŜliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz 
odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoŜa gruntowego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy wykonywać 
w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłuŜnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy 
rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy 
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 
kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 
warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
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Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego 
w czasie szczotkowania. 
 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 
dowy na jedno badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy kaŜdej zmianie źródła 
pobierania materiałów 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

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

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

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2 

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

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 .  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej  
niŜ ± 5 cm. 
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I
E  Wtórny M II

E  

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien 
być większy od 50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 
M II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M I
E  jest nie większy od 2,2. 

   
I
E

II
E

M

M
 ≤    2,2       

 
Normy 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

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

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

organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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7. D - 08.02.02     Chodnik   z   brukowej kostki   betonowej 
 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 
najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg 
PN-B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111,  

mm, nie więcej niŜ 
4 

 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłuŜnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. 
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
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Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do 
uŜytkowania. 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150  
do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 
8. D - 08.04.01     Wjazdy  i  wyjazdy  z  bram 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni: 
− z kostki brukowej betonowej, 
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są: 
− kostka brukowa betonowa, 
− tłuczeń kamienny, 
− piasek, 
− cement, 
Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka o wysokości  
80 mm. Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ  
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasiąkliwość kostek betonowych powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niŜ 5%. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom   PN-B-06712. 
Beton uŜyty na ławę betonową pod obrzeŜa powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Powinien to być beton klasy B-15. 
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Cement uŜyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
niŜszej niŜ 32,5 według wymagań PN-B-19701. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania: 
− koryta i podłoŜa, 
− warstwy odsączającej, 
− obramowania nawierzchni, 
− podbudowy, 
− nawierzchni. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana warstwa odsączająca, 
− wykonane obramowanie, 
wykonana podbudowa. 
 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 

i mieszanka 
  7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
12. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 

13. BN-80/6775-
03/02 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

 
 

9. D - 05.03.23          Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam  
i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe  
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
-   3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
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Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 
MPa. Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 
nie więcej niŜ 5%. 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami  
PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest 
wystarczająca, jeŜeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest 
większe niŜ 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niŜ 4 mm. 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
 OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia  
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. 
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 

10. D - 07.02.01          Oznakowanie  pionowe 
Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie odbiorcy: 
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a) instrukcję montaŜu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, 
wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, 
pofałdowanie itp.) nie moŜe wynosić więcej niŜ 1,5 % największego wymiaru znaku. 
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe 
po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych 
składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 
aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie 
modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem 
uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku 
składanego nie mogą być większe od 0,8 mm. 
Znaki odblaskowe. 
Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym. 
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone  
w aprobacie technicznej. 
Wymagania jakościowe znaku odblaskowego. 
Folie odblaskowe uŜyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 
przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, 
złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej odłączenie od tarczy 
bez jej zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy znaków na folii odblaskowej, technologia 
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem 
folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, 
w zaleŜności od rodzaju materiału. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, 
zarówno na powierzchni jak i na obrzeŜach tarczy znaku. 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 
− 3 mm dla znaków duŜych i wielkich. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w 
kaŜdym kierunku niŜ: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 
− 3 mm dla znaków duŜych i wielkich. 
W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moŜe 
występować więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niŜ 
1 mm w kaŜdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni 
znaku. 
W znakach uŜytkowanych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyŜej, o wymiarach nie większych niŜ  1 mm w kaŜdym kierunku. Na 
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i całkowitej 
długości nie większej niŜ 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niŜ 5 rys 
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szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, Ŝe zarysowania 
te nie zniekształcają treści znaku. 
W znakach uŜytkowanych dopuszcza się równieŜ lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczającej 6 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ pięć na powierzchni znaku małego lub 
średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ 8 na 
kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku duŜego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne)  
o wymiarach 1200 x 1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uŜytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 
warunkiem, Ŝe występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych 
poniŜej. 
W znakach uŜytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 
najwyŜej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w kaŜdym 
kierunku na powierzchni kaŜdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych 
oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji Ŝadna korozja tarczy znaku nie moŜe 
występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy  
o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową 
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca 
stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubość powłoki farby nie 
moŜe być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej 
ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać 
niezabezpieczone farbą ochronną. 

Trwałość wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego uŜytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

Tabliczka znamionowa znaku 

KaŜdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym identyfikację wytwórcy lub 

dostawcy, 
b) datą produkcji, 
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
d) datą ustawienia znaku. 
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała równieŜ miesiąc i rok 
wymaganego przeglądu technicznego. 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny  
w normalnych warunkach przez cały okres uŜytkowania znaku. 
 

11. D - 07.05.01          Bariery  ochronne  stalowe 
Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość prowadnicy nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
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d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
f) prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej,  
g) poprawność wykonania ew. robót betonowych,  
h) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych,  
 

 
Podstawa opracowania:  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

  
 
 

Opracował: 
 


