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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z zadaniem: 

 

 

„Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka, Pocztowej, Harcerskiej wraz z rozbudową odcinka ul. 

Harcerskiej w Płocku” 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych  specyfikacjach obejmują szczegółowe wymagania  dla robót objętych przebudową i rozbudową i 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.  

 

Ogólne ustalenia związane z prowadzeniem przebudowy i rozbudowy zawarte są w odrębnych SST: 

 

Na wykonanie robót drogowych składa się między innymi SST: 

 

 

D - 05.03.26a 

ZABEZPIECZENIE SIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nowych i przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z 

siatki zbrojeniowej z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) powlekanych 

warstwą polimeroasfaltu o wytrzymałość w kierunku porzecznym 200 kN/m (przy wydłużeniu 1,2 %) oraz w kierunku podłużnym 

120 kN/m (przy wydłużeniu 3 %). 

2. MATERIAŁY 

Siatka powinna mieć właściwości zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz aprobatą techniczną IBDiM. Siatka może być 

składowana na placu budowy pod warunkiem, że jest nawinięta na tuleję lub rurę w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, którą zaleca 

się zdejmować przed momentem wbudowania. 

Rolki siatki należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej. 

Nie wolno składować rolek skrzyżowanych oraz wyjątkowo można zezwolić na składowanie rolek nie owiniętych folią przez okres 

dłuższy niż jeden tydzień. 

 

3. SPRZĘT  

 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do 

naprawy, takiego jak: 

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające urządzenia, do przycięcia 

krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych 

kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów), 

- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, 

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących (z 

drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia 

naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych 

taśm kauczukowo-asfaltowych, 

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych 

pojazdach samochodowych, 

- odkurzacze przemysłowe. 

 

Do układania siatek na podłożu można stosować układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie siatki ze szpuli. 

 

4. TRANSPORT 

 

Siatki należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na celu zabezpieczenie siatki przed uszkodzeniem w 

czasie transportu i składowania na budowie, a także zabezpiecza składowaną siatkę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego 

promieniowania słonecznego. Podczas transportu należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny być 

ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. W czasie wyładowywania siatki ze środka transportu nie należy dopuścić do 

porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Przy transporcie siatki należy przestrzegać zaleceń producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób zabezpieczenia siatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną i ustaleniami producenta siatek. W przypadku braku wystarczających danych należy korzystać z ustaleń podanych w 

niniejszej specyfikacji. 

Ułożenie geosiatki 

 

Czynności przygotowawcze 

Ułożenie siatki powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych 

danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu. 

Folię, w którą są zapakowane rolki geosiatki, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. 

W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą. Szerokość po przycięciu powinna umożliwić połączenie 

sąsiednich pasm siatki z zakładem. Początkowo nie należy wykonywać wcięć na wpusty uliczne i studzienki, gdyż należy je 

wykonać dopiero po naciągnięciu i zamocowaniu siatki. 

Przygotowane rolki siatki należy rozłożyć wzdłuż odcinka drogi, na którym będą prowadzone prace. 

Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, na przygotowanym podłożu. Przy większym zakresie robót zaleca się 

wykonanie projektu (rysunku), ilustrującego sposób układania i łączenia rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do podłoża 

itp. 

Siatkę można układać ręcznie lub za pomocą układarki przez rozwijanie ze szpuli. 

Wszystkie siatki muszą być ułożone na powierzchni równej lub wyrównanej warstwą profilującą; równość powierzchni jest 

warunkiem integralności całego układu. Nierówności takie jak koleiny lub wyżłobienia o głębokości większej niż 10mm powinny 

być wypełnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunięte lub spłukane wodą. 

Nierówności mierzone w kierunku podłużnym i poprzecznym, pod 4-metrową łatą, nie powinny być 

większe od 5mm. 

 

Sposób ułożenia geosiatki 

Układanie siatek plecionych przewiduje następujące czynności, jeśli dokumentacja projektowa, SST lub zalecenie producenta nie 

przewiduje inaczej: 

– siatki powinny być układane na powłoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilości określonej przez producenta, 

– siatkę rozwija się i układa bez sfalowań na przygotowanej powierzchni, wstępnie naprężając w czasie układania przez podnoszenie 

rolki i naciąganie siatki, 

– siatki plecione rozłożone z rolki wzdłuż osi przymocowuje się na początku kołkami stalowymi wbijanymi w dolną warstwę, ew. 

śrubami z nakrętką osadzonymi wewnątrz kołków, 

– siatki łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 

 

– siatki napręża się przy użyciu urządzenia naciągającego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydłużenia max. 0,2% lub 200mm 

na 100m. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej pracy siatki w nawierzchni oraz uniknięcie przesunięcia lub sfalowania podczas 

układania na niej mieszanki przez rozściełarkę, 

– po naprężeniu siatki można w niej wyciąć otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostało 10cm do obrysu tych urządzeń, 

– jeżeli siatki układane są na spoinach, brzeg siatki powinien być przesunięty w stosunku do spoiny o min. 500mm, 

– przy promieniach krzywizny większych od 600m siatki układa się bez specjalnych zabiegów. 

Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn są mniejsze od 600m, ułożenie siatek powinno być dostosowane do przebiegu trasy przez 

nacinanie ich i przybicie krawędzi stalowymi kołkami. 

Przy stosowaniu siatek ciągnionych obowiązują następujące różnice wykonawcze: 

– ilość emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadać wymaganiom producenta, 

– początek siatki umocowuje się przy zastosowaniu perforowanej taśmy stalowej i stalowych kołków wbitych do dolnej warstwy 

bitumicznej przy pomocy specjalnego urządzenia; odstęp pomiędzy kołkami wynosi 1-2 oczek siatki, zależnie od twardości 

nawierzchni, 

– siatki zaleca się układać na dłuższym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek połączonych ze sobą przy pomocy łączników zaciskowych na 

zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 100mm, 

– siatka powinna być naprężona i utrzymana w poziomie, bez sfalowań. Rozciąganie przeprowadza się stopniowo, aż do wydłużenia 

max. 0,5% lub 500mm na 100m. Następnie krawędź siatki przymocowuje się do warstwy dolnej przy pomocy kołków stalowych, a 

włókna podłużne łączy się z kolejną siatką przy pomocy łączników zaciskowych. 

 

Układanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej 

Warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca się układać natychmiast po ułożeniu siatki. Na rozwiniętą siatkę należy najechać 

tyłem od czoła i rozkładać mieszankę zgodnie z zaleceniami technologicznymi. W czasie układania warstw nawierzchni rozkładarka 

i pojazdy muszą poruszać się ostrożnie, bez gwałtownej zmiany prędkości i kierunku. Zabrania się gwałtownego przyspieszania lub 

hamowania na nie przykrytej siatce. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.),  

– wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

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

 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej siatką powierzchni nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody), 

– wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni i równość podłoża, 

– skropienie lepiszczem podłoża, 

– ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych, 

– rozłożenie siatki bez fałd z przymocowaniem do podłoża i wycięciem otworów na studzienki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z siatką obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

– wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie zaleceniami Inżyniera, obejmującej roboty 

rozbiórkowe, wypełnienie spękań, oczyszczenie podłoża, skropienie lepiszczem, rozłożenie geosiatki, ułożenie nawierzchni 

asfaltowej, itp., 

– pomiary i badania laboratoryjne, 

– odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

 

 


