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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
drogowych do projektu :  

PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4020W ZABOROWIE – OMIĘCIN  
O DŁUGOŚCI 0,95KM 

 
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
 
1. Roboty pomiarowe. 
 
  W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia punktów 
głównych osi drogi, wszystkich punktów charakterystycznych, wykonanie pomiarów kontrolnych oraz 
przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej poziomej.  
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

(reperów roboczych założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych i reperów 
określonych dokumentacji projektowej dla potrzeb niniejszego zadania), 

– wykonanie pomiarów sprawdzających istniejącego terenu i nawierzchni, 
– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
– wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
– przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokościowym. 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 

wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej w postaci pliku z rozszerzeniem „dxf”.  
– wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej 

realizacji robót. 
Materiały do utrwalenia punktów geodezyjnych, sprzęt pomiarowy, sposób wykonania robót, 

kontrola jakości i odbiór robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.   
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
Punkty państwowej osnowy geodezyjnej oraz repery potrzebne do lokalizacji współrzędnych 

punktów głównych trasy Wykonawca uzyska własnym staraniem. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
 

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie 
nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91). 
 
Jednostką obmiarową odtworzenia trasy jest 1km – kilometr, parkingu i powierzchni utwardzonych 
1ha – hektar, a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej jest 1 sztuka 
 
2. Roboty rozbiórkowe. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

− warstw nawierzchni, podbudowy 

− krawężników, obrzeży i oporników, 

− ścieków, 

−  chodników, 

− ogrodzeń, 

− barier i poręczy, 

− znaków drogowych, 

− przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
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 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki. 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów, zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB lub wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
STWIORB lub przez Inspektora Nadzoru. 
  
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 
− odkopania przepustu, 

− ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 

− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 
przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

− demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego 
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich 
wykorzystania, 

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 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 STWIORB lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z STWIORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 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 . 
 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

− dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m 
(metr), 

− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

− dla przepustów i ich elementów 
 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 
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3. Zdjęcie humusu. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny.  

 
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 wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
użycia, należy stosować: 
− noże do cięcia darniny  

− łopaty i szpadle. 
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie 
powodujący uszkodzeń. 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 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 Inspektora Nadzoru. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca 
składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

2
. 
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II. Roboty ziemne. 
 
1.  Roboty ziemne - wykopy. 
 
Roboty ziemne dotyczą: 

− korytowania pod konstrukcję krawędzi wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 10km 
 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
Nadmiar urobku należy wywieźć poza teren budowy  
 Roboty związane z wykonaniem wykopów obejmują: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urobku poza teren budowy  
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wstępne profilowanie dna wykopu,  
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu,  
- rozplantowanie urobku na odkładzie  
- rekultywację terenu.  
 

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

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3 cm lub +1 cm. 
 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 
3 cm. 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 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. 
 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. 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru 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, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

 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 Inspektora Nadzoru. 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie 
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 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 

kategoria 
ruchu KR3-
KR6 

kategoria 
ruchu KR1-
KR2 

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 
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 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości 
Is, podanych w tablicy 1. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 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. 

 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów, należy 
dokładnie zlokalizować występujące kolizje z uzbrojeniem, wykonać odkrywki , zabezpieczyć je. 
Roboty należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem właścicieli uzbrojenia. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

3
. 

 

2.  Roboty ziemne - nasypy. 
 

 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. 

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 różnoziarnis-
tości 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 

- 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 
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popiołowo-żużlowe 
 

suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
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  nierozpado- 
we: 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.) 

 
 
 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 

 

 
Rodzaje gruntu  

Rodzaje 

urządzeń 

niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki 
spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste  

i kamieniste 

Uwagi o 

przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 
n *** 

ności 

maszyn 

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 
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Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze 

 

 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 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna wartość Is dla: 

o wysokości, autostrad innych dróg 

m i dróg 

ekspresowych 

kategoria ruchu  

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3. 

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

 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 

– Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

– 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 Inspektora 
Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 
nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim 
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przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji 
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy 
pomocniczej. 

– 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. 

– Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 
0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 

powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

– Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem 
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 

jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w 
poprzek uformowanego nasypu.  

 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 pktu 5.3.3.1, 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 Inspektora Nadzoru, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 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. 
 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. 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją: 

– w gruntach niespoistych   ±2 % 

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

– w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  −4 % 
 
 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 4. 
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Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 

nasypu i dróg 

ekspresowych 

kategoria 

ruchu     

KR3-KR6 

kategoria 

ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 

od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 

 

1,00 

- 

 

 

- 

1,00 

 

 

- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierz- 

chni robót ziemnych poniżej: 

- 2,0 m (autostrady) 

- 1,2 m (inne drogi) 

 

 

0,97 

- 

 

 

- 

0,97 

 

 

- 

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 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
– dla żwirów, pospółek i piasków 

o 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 

o 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
– dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 

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

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
– dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
– 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 Inspektor 
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

3
 wykonanego nasypu z gruntu dowiezionego. 
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III. Podbudowa.  
 
1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje 
profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża gruntowego na głębokość do 5cm. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
 Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

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

 Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
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 Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

2
. 

 

2. Warstwy z CBGM. 
 
 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, ulepszonego podłoża, podbudowy pomocniczej i 
zasadniczej z CBGM obejmuje wykonanie warstw: 

o ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm, klasy C1,5/2,0 gr. 30cm pod konstrukcję 
jezdni 

o podbudowy zasadniczej z CBGM 0/31,5mm, klasy C3/4 gr. 20cm pod konstrukcję 
jezdni. 

 
 Mieszanki CBGM powinny odpowiadać wymaganiom WT-5 2010r. Wymagania Techniczne 
„Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”. 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

− wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 

− przewoźne zbiorniki na wodę, 

− układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 

− walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 

− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w 
miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 
STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być 

wykonywane, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5ºC oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 
Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i STWiORB. Zaleca się do korzystania z ustaleń podanych w dziale II p. 1 
oraz III p. 1 niniejszej STWiORB. 

Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na 
podłożu tak aby wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. 
Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

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

 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana 
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jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej 
warstwy przez Inspektora Nadzoru. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest 
stosowanie prowadnic. 

 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 
rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy 
rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. 
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną 
uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w 
sposób unikający podłużnych spoin roboczych.  Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują 
spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co 
najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w 
podbudowie, to zaleca się je wykonać przez wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na głębokość 
około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy była 
podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

 Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości na ściskanie Rc 
powyżej 10 MPa należy stosować dylatowanie poprzeczne i podłużne według ustaleń dokumentacji 
projektowej. 

 Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości Rc przekraczającej 
5 do 10 MPa należy stosować technologie przeciwspękaniowe według ustaleń dokumentacji 
projektowej, z zastosowaniem geosyntetyków lub membran, odpowiadających wymaganiom norm lub 
europejskich i krajowych aprobat technicznych. 

 
 Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu 

poddana pielęgnacji według jednego z następujących sposobów: 
– skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 
– przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną 

na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 
– przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 
– przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 
– innymi środkami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem 

w okresie od 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się 
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

Zakres robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
– dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 
– rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
– ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych, 
– pielęgnacja wykonanej warstwy, 
– przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
– uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
– roboty wykończeniowe, 
– odwiezienie sprzętu. 

 
Jednostką obmiarową jest 1m2. 
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3. Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowej. 
 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowej 
(MC) metodą głębokiego recyklingu na zimno z doziarnieniem i wyrównaniem podbudowy klińcem 
grubości warstwy 10cm - grubość pakietu warstwy z wyrównaniem 35cm. 
 

 Recykling głęboki na miejscu - proces technologiczny polegający na użyciu destruktu po 
ewentualnym doziarnieniu go kruszywem, dodaniu cementu, wymieszaniu go przy zachowaniu 
optymalnej wilgotności i z tak uzyskanej mieszanki wykonanie warstwy podbudowy w jednym ciągu 
technologicznym samobieżną maszyną frezującą, mieszającą i układającą. 
 
 Użyte materiały winny spełniać następujące wymagania: 

• destrukt 
 
 Materiał powinien być rozkruszony do 31,5mm lub do 63,0mm, jeżeli frezowana warstwa 
zawierała tłuczeń. 
 W destrukcie, o rozdrobnieniu równym lub mniejszym od 31,5 mm średnica okruchów  
nadziarna nie powinna być większa od 63,0 mm. W destrukcie o rozdrobnieniu do 63,0 mm średnica 
okruchów nadziarna nie powinna być większa od 80,0 mm. W obu przypadkach zawartość nadziarna 
nie powinna przekraczać 10 % m/m. 

 

• kruszywo łamane 
 

 Można stosować kruszywa łamane spełniające wymagania zawarte w PN-B-11112:1996 i 
WT/MK-CZDP84, z wyjątkiem tłucznia od 31,5 do 63,0 mm i niesortu od 0 do 63,0 mm. 
 Na drogach o kategorii ruchu KR3 do KR6 do doziarnienia destruktu należy stosować 
kruszywo łamane kl. I lub II granulowane lub zwykłe i/lub żwir kruszony kl. I lub II. 
 Na drogach o kategorii ruchu KR1 do KR2 do doziarnienia destruktu można stosować 
kruszywo łamane kl. III granulowane lub zwykłe i/lub żwir kruszony kl. III. 

 

• kruszywo naturalne 
 

 Można stosować kruszywa naturalne spełniające wymagania zawarte w PN-B-11111:1996, z 
wyjątkiem żwiru od 31,5 do 63,0mm i mieszanki od 0 do 63,0 mm. 
 Na drogach o kategorii ruchu KR1 do KR2 do doziarnienia destruktu można stosować 
kruszywo naturalne kl. I lub II. Na drogach o kategorii ruchu KR3 do KR6 nie dopuszcza się 
stosowania kruszywa naturalnego. 

 

• kruszywo łamane z żużli hutniczych 
 

 Można stosować kruszywa łamane z żużli stalowniczych i pomiedziowych o uziarnieniu do 
31,5 mm spełniające wymagania PN-B-11115:1998 oraz kruszywo z żużla wielkopiecowego 
kawałkowego spełniające wymagania PN-B-23004:1988. 

 

• cement 
 

 Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 wg PN-B-19701:1997. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701:1997 

Lp. Właściwości Klasa 32,5 Klasa 42,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 2 
dniach,  nie mniej niż: 

- 10 

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

16 - 

3 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 
dniach, nie mniej niż: 

    32,5     42,5 

4 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, 
min 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
12 

 
60 
12 



 15

5 Stałość objętości , mm , nie więcej niż: 10 10 

 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300:1988. 
 

• woda 
 

 Należy stosować wodę spełniającą wymagania zawarte w PN-B-32250:1988. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanki MCE powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• samobieżnej maszyny frezującej, mieszającej i układającej, posiadającej systemy 
automatycznego sterowania i dozowania emulsji, 

• rozsypywarki grysów, 

• rozsypywacza cementu, 
lub 

• wytwórni przewoźnej posiadającej systemy sterowania i kontroli dozowania poszczególnych 
składników mieszanek na zimno, 

• rozkładarek sterowanych elektronicznie. 
oraz 

• walców ogumionych o masie nie mniejszej niż 14 t, 

• walców stalowych wibracyjnych ciężkich, 

• zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudno dostępnych, 

 

 Recykling z zastosowaniem emulsji można wykonywać w okresie, w którym temperatura 
otoczenia w ciągu doby nie spada poniżej +5°C. Nie dopuszcza się wykonywania robót  podczas 
opadów atmosferycznych. 
 Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się grupą nośności G1. 
 Grupę nośności podłoża określa się wg „Katalogu typowych konstrukcji podatnych i 
półsztywnych” IBDiM-1997. 
 Sposób doprowadzenia podłoża do wymaganej grupy nośności powinien być określony w 
dokumentacji projektowej i/lub ST. 
 

 Na starej nawierzchni  należy rozłożyć równomiernie kruszywo doziarniające (o ile wynika to z 
ustaleń w recepcie) i cement. Cement można podawać również w postaci zawiesiny z wodą 
bezpośrednio na bęben maszyny frezująco-mieszającej, jeżeli konstrukcja maszyny na to pozwala.
 Po wymieszaniu destruktu, kruszywa doziarniającego, cementu i wody, należy przystąpić do 
zagęszczania podbudowy. Wilgotność mieszanki MC podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie PN-B-04481:1988 . Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy, określony wg BN-77/8931-12, powinien odpowiadać wartości podanej w 
tablicy 3, lp. 5. 
 Podbudowa nie wymaga pielęgnacji gdy temperatura przy słonecznej pogodzie nie przekracza 
28°C. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to po dwóch dniach od wykonania podbudowy, należy 
skrapiać ją wodą przez 7 dni. Na wykonanej podbudowie jest dozwolony tylko ruch pojazdów 
roboczych z prędkością ograniczoną do 30 km/h, z zakazem wykonywania gwałtownych manewrów. 
 Na wykonanej podbudowie po upływie 7 dni może być układana następna warstwa  wg 
technologii na gorąco. 
 Podbudowa z mieszanki MC powinna być przykryta następną warstwą nawierzchni przed 
okresem zimowym. 
 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

Jednostką obmiarową jest 1m2. 
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4. Oczyszczenie i skropienie podbudowy, wiązania międzywarstwowe. 
  

Podbudowę z CBGM i MC należy skropić emulsją asfaltową w takiej ilości, aby ilość asfaltu po 

odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza wynosiła 0,5÷0,7 kg/m
2
. Warstwę wiążącą należy skropić 

emulsją asfaltową w takiej ilości, aby ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza 

wynosiła 0,3÷0,5 kg/m
2
. Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju 

warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Zamawiającego. Skropienie powinno być 
wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 
upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5h. Wykonawca przystępujący do 
oczyszczania warstw nawierzchni w razie takiej potrzeby powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze szczotek mechanicznych. W przypadku niewielkich zabrudzeń i w miejscach 
niedostępnych należy użyć szczotek ręcznych. Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać 
skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne 
pozwalające na sprawdzanie i regulowanie parametrów. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie 
lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości założonej. 

 
Jednostką obmiarową jest 1m

2 

 

IV. Nawierzchnia. 
 

1. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. 
 

Wykonywanie warstwy wiążącej obejmuje wykonanie warstw z betonu asfaltowego:  

− AC 16W 50/70 gr. 5cm 
 
Zakres i zasady prowadzenia robót obejmują: 
- prace 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. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W), wyniki badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań 
kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:  
− źródło wszystkich zastosowanych materiałów, 

− proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 

− punkty graniczne uziarnienia, 

− wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z 
wymaganiami specyfikacji, 

− wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,  

− temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.  
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować 

następujące temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu:  
– 35/50 i 50/70: 135°C±5°C, 
– MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C±5°C,  
– PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C±5°C.  

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych 
materiałów.   
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Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku 
producentów, to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej 
dokumentacji projektowej. 

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 
laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które 
będą stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne 
składniki spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w 
niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inspektora Nadzoru może nastąpić na podstawie przedstawionych 
przez Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inspektor 
Nadzoru, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać 
dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru 
próbki wszystkich składników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 
 Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  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 jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [74].  

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo innymi materiałami według norm 
lub aprobat technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 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. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 
lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m

2
, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– 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 (np. ścieki uliczne) 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 przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
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Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 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
o
C. 

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty 
film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 1. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i 
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza 
powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich 
wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki 
roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 
wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem 
zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli w 
wyjątkowym przypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy wiążącej lub 
wyrównawczej, to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym 
działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających.  
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 1. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy 
wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

Rodzaj robót 
w czasie 24 h przed 
przystąpieniem  
do robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca +5 +5 

Warstwa wyrównawcza +5 +5 

 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.  

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako: 
– złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym 

czasie), 
– spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w 

nawierzchni lub ją ograniczającymi). 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.  
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania 

złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw 
technologicznych należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do 
osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi 
jezdni. 

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie 
płyty przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 
m. Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być 
odcięte piłą.  

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy wiążącej z urządzeniami w 
nawierzchni lub ją ograniczającymi.  

W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom 
należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków 
technicznych wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 
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Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić 
krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki obie krawędzie. W tym celu boczną 
powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m

2
.  Lepiszcze powinno być 

naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z 
wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były 
ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź 
położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy 
należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 
ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej 
warstwy na wyższą. W tym celu należy: 
– sfrezować klin niższej warstwy na głębokości od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na 

długości równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 
– przygotować podłoże  
– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 
 

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 2. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

Tablica 2. Właściwości warstwy AC  

 
Warstwa  

 
Typ i wymiar 
mieszanki 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC 11 W, KR1-KR2 ≥ 98 2,0÷6,0 

AC 16 W, KR1-KR2 ≥ 98 2,0÷6,0 

AC 16 W, KR3-KR7 ≥ 98 3,0÷7,0 

Wiążąca 

AC 22 W, KR3-KR7 ≥ 98 3,0÷7,0 

 

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na 
każde rozpoczęte 6000 m

2
 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać 

zwiększona (np. nawierzchnie �róg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od 
projektu o wartości podane w tablicy 3. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru 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 3. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, 
[%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 
a)

 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
– duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 
m

2
 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 
niż 1000 m

2
 lub 

2.  –  mały odcinek budowy  

 
 
≤ 10 
 
 
≤ 10 
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B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a)

 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna 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% 

 
 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%.  
 Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu 
łaty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z 
użyciem łaty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń 
równości podłużnej warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 
m i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. 
 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni 
należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien 
wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej, niż co 5 m. 
 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej 
przy odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

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. 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy 
wiążącej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W 
przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 

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 więcej niż ± 5 cm. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 
 Inspektor Nadzoru 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. 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru 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. 
 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

(AC). 
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2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. 
  

Wykonywanie warstwy ścieralnej obejmuje wykonanie warstw z betonu asfaltowego AC 11S 
50/70 grubości 4cm. 
 
Zakres i zasady prowadzenia robót obejmują: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- dostarczenie materiałów,  
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,  
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,  
- przygotowanie nawierzchni istniejących do połączenia z nowo budowanymi warstwami,  
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy ścieralnej, podłoże 
należy oczyścić z kruszywa i zanieczyszczeń.  

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w 
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów 
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej powinien spełniać wymagania techniczne zawarte w 
WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych” i WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Warszawa 2014. 
 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie 
właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni 
powinien funkcjonować certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 
13108-21. Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) 
pozwalające na ciągłe monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych 
etapach przygotowywania materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika, 

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
c) skrapiarka, 
d) walce stalowe gładkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprzęt drobny. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 
STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
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Wymagana równość jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub 
aprobat technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu odpowiednio 
przygotowanym zgodnie z zasadami podanymi powyżej. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z obowiązującymi 
przepisami.  
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego gdy na podłożu tworzy się zamknięty 
film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 1. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i 
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza 
powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich 
wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki 
roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 
wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem 
zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu.  

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 
  

Tablica 1. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw 
asfaltowych 

 Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

Rodzaj robót w czasie 24 h przed 
przystąpieniem  
do robót 

 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm +5 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

 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.  
 

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako: 
– złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym 

czasie), 
– spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w 

nawierzchni lub ją ograniczającymi). 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.  
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy 

w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw 
technologicznych należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do 
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osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi 
jezdni. 

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty 
przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. 
Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być 
odcięte piłą. 

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy ścieralnej z urządzeniami w 
nawierzchni lub ją ograniczającymi. Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych 
(taśmy, pasty). 
 

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 2. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
Tablica 2. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

         [%] 

Zawartość 
wolnych przestrzeni w 
warstwie  [%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

AC8S,     KR1-KR2 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

AC11S,   KR1-KR2 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

AC8S,     KR3-KR4 ≥ 98 1,5÷5,0 

AC11S,   KR3-KR4 ≥ 98 1,5÷5,0 

AC8S,     KR5-KR6* ≥ 98 2,0÷5,0 

AC11S,   KR5-KR6* ≥ 98 2,0÷5,0 

*dopuszcza się w terenach górskich 
Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni należy badać dla każdej warstwy i na 

każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać 
zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od 
projektu o wartości podane w tablicy 3. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru 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 3. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa 
asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
–  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 ścieralna 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% 

 
 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%.  
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Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 

parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z 
wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 
4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości 
podłużnej warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów 
i parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 
m i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. 

 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw 
nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej 
powinien wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 

 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości 
poprzecznej przy odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

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. 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy 
wiążącej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W 
przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 

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 więcej niż ± 5 cm. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

2 

 
3. Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego. 
 
 Nawierzchnię poboczy i zjazdów należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm, C90/3, grubości 15cm. 
 

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

− mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

− układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 

− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w 
miejscach trudno dostępnych. 

 
Zakres robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie mieszanki, 

− utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 

− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
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− roboty wykończeniowe, 

− odwiezienie sprzętu. 
 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 
STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  
STWiORB lub wskazań Inspektora Nadzoru: 

− ustalić lokalizację robót, 

− przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 
danych wysokościowych, 

− usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 

− wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 

− zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią 
ładunkową. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej 
elektronicznie sterowanej rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. 
Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać 
osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie 
mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 

Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do 
spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie 
profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. 

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy 
kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w STWiORB wskaźnika zagęszczenia. 

Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami 
wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw 
walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych 
zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno 
dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 

Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych 

gładkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 
Zagęszczona warstwa powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej 

warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami 
Inżyniera dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

− uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m

2 
wykonanej nawierzchni z kruszywa łamanego. 
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V.   Roboty towarzyszące i wykończeniowe. 
 
1. Regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego. 
  
 Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

− piły tarczowej, 

− młotków, łomów, 

− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata,  itp.). 
Wykonanie regulacji pionowej obejmuje: 
1.  Roboty przygotowawcze 

− odkrycie oraz rozebranie istniejącej pokrywy, wpustu lub skrzynki zasuwy gazowej lub 
wodociągowej 

− ustalenie nowej wysokości  
2.  Roboty budowlane 

− zagęszczenie podłoża wokół urządzenia 

− ułożenie cegieł klinkierowych lub specjalnych pierścieni odciążających 

− ułożenie pokrywy, wpustu lub skrzynki zasuwy gazowej lub wodociągowej 
Wykonanie regulacji obejmuje: 
1. Zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, skrzynki ) urządzenia podziemnego, 
2. Rozebranie nawierzchni wokół studzienki (jeżeli nie została rozebrana wcześniej): 

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w 
przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

3. Rozebranie górnej części tj. korpusu włazu lub skrzynki 
4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 

miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych 
robót, 

5. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady 
wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, natomiast w przypadku skrzynek 
ulicznych sprawdzenie stanu trzpienia zasuwy, 

6. Ponownego montażu ustawionego na odpowiednią wysokość korpusu włazu, wpustu lub skrzynki 
7. Osadzenie przykrycia studzienki, kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 

materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 
 

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.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

− wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 
nawierzchni typu kostkowego, 

− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty rozbiórkowe, 

− podłoże pod regulację 
 
Jednostki obmiarowe: 
- dla skrzynek zasuw wodociągowych – 1szt. 
- dla skrzynek zasuw gazowych – 1szt. 
- dla studni kanalizacji sanitarnej wraz z założeniem pierścienia odciążającego – 1.szt 
- dla studni kanalizacji deszczowej wraz z założeniem pierścienia odciążającego – 1.szt 
- dla studni kanalizacji sanitarnej bez pierścienia – 1.szt 
- dla studni kanalizacji deszczowej bez pierścienia – 1.szt 
- dla studni kanalizacji telefonicznej – 1.szt 
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2. Czyszczenie urządzeń odwadniających – przepustów. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających, a mianowicie 
istniejących przepustów. 
 Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych, 

- zamiatarek samobieżnych, 

- sprężarek powietrza, 

- zmywarko-zamiatarek, 

- ładowarek czołowych, czerpakowych i innych, 

- zbiorników na wodę, 

- wciągarek ręcznych lub mechanicznych, 

- pomp wysokociśnieniowych, 

- samochodów specjalnych próżniowo-ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, przepustów, 
oraz przyrządów takich jak: 

- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z osadników 
itp., 

bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Preferuje się użycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek 
oraz szczotek wyposażonych w pochłaniacze pyłów. 
 Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami należy oczyścić z namułu, roślinności, liści 
lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli, siekier itp. 
Drożność przewodów rurowych należy zapewnić przy użyciu sprzętu wymienionego powyżej. 
 Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na 
składowisko odpadów. 

 
 Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na: 

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 

- składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe 
władze ochrony środowiska. 

 
Jednostką obmiarową jest 1m oczyszczonego przepustu. 
 

VI.  Kontrola jakości, przedmiary, odbiory. 
 
1. Kontrola jakości robót. 
 
 a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez własne laboratorium pełnego zakresu 
badań przewidzianych w w/w normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być 
wykonane z częstotliwością określoną w ww. normach i gwarantującą zachowanie jakości robót oraz 
gdy zażąda tego Inspektor Nadzoru. Niezależnie od ww. badań roboty kontrolowane będą przez 
laboratorium Zamawiającego. 
b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy wyposażenia pozwalającego na 
kontrolowanie wykonywanych robót – wykonywanie pomiarów kontrolnych (niwelator, termometr, łata 
itp.) 

c)  W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez uprawnionego 
geodetę niwelacji: podłoża (koryta), warstw podbudowy, warstwy jezdnej. Niezależnie od w/w 
pomiarów roboty kontrolowane będą przez geodetę Zamawiającego. 
d) Dokumentacja wyników pomiarów i badań: 
Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Należy je sporządzać w 
dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 
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2. Obmiar robót. 
 
 Jednostki obmiarowe asortymentu robót określone są w kosztorysie robót. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót. Obmiar robót obejmuje roboty 
określone w umowie oraz nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. Zakres robót nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 
 
3. Odbiory robót. 
 
 Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w 
czasie realizacji obiektu jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas 
odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
 Odbiory robót - elementów będą przeprowadzone po dokonaniu i przedłożeniu przez 
Wykonawcę badań, atestów oraz pomiarów kontrolnych określonych w ww. normach i STWIORB.      
 
                          

Opracował:  
 

Mgr inż. Janusz Karpeta 
(UAN-II-K-8386/134/85) 


