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D.00.00.00  

D–00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot STWiORB  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne oraz specyfikacje techniczne dotyczące 
wykonania robót drogowych stanowią w rozumieniu PZP „specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych” (STWiORB).  

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE          

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych       

D.01.02.01 Usunięcie drzew, pni i krzewów         

D.01.02.03. Rozbiórka elementów obiektów budowlanych      

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu          

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg         

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  

D.02.01.01. Wykonanie wykopów i nasypów         

D.02.03.01   Wykonanie nasypów         

D.04.00.00. PODBUDOWY  

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne     

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych      

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie     

D.04.05.01. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym   

D.04.10.01 Mieszanka mineralno – cementowo - emulsyjna     

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE  

D.05.02.01  Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego       
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D.05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego   

D.05.03.05b Warstwa ścieralna             

D.05.03.11  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno      

D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej       

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    

D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami         

D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

D.07.01.01. Oznakowanie poziome         

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe         

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC         

D.08.01.01. Krawężniki betonowe         

D.08.03.01  Obrzeża betonowe         

D.09.00.00  ZIELEŃ DROGOWA         
      

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł).  

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.4. Dziennik budowy – Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez wykonawcę zgodnie w 
wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.  

4 1.4.5. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót.  

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

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

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

1.4.12. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
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 1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

 1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego.  

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze.  

1.4.19. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.20. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.24. Raporty dzienne - oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 
dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.  

1.4.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.26. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego  

1.4.28. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.4.29. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy (z 
wyznaczonymi granicami pasa drogowego wraz ze stosownymi szkicami, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i szczegółowe specyfikacje 
techniczne. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi:  
harmonogram robót, plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  Zamawiającego  
sporządzoną przez Wykonawcę;  

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi 
Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas budowy. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, 
zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji nie będą podlegały odrębnej zapłacie. W przypadku potrzeby 
wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowań projektowych w trakcie budowy, Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać te projekty i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w ramach ceny Kontraktowej. Projekty 
powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Wykonawca powinien uzyskać do wykonanych projektów opinie, uzgodnienia i pozwolenia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekty wykonywane przez Wykonawcę powinny być sporządzone i 
uzgodnione przez odpowiednie instytucje nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót których dotyczą. 
Projekty powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Istotnych postanowieniach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, elementy wyposażenia 
drogi, zieleń itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
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ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich 
wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił 
żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowanego właściciela oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
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współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu 
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do  

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. W przypadku ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich 
naprawy na własny koszt.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W terminie wynikającym z warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy 
Inspektora szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inspektora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru warunkowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i 
utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Jeżeli, na skutek zaniedbań 
Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca 
na polecenie Inspektora dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element 
do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami. 

 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
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pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
.przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora.  

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  

1.5.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową.  

1.5.15. Niewypały, niewybuchy  

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, 
niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania 
robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i 
niezwłocznego powiadomienia Inżyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia 
niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.  

1.6. Nazwy i kody 

Grupa robót: 45100000-8; 45200000-9; 77000000-0 Klasa robót: 45230000-8; 45220000-5; 77300000-3 
Kategoria robót: 45233000-9; 45221000-2; 77310000-6  

2. MATERIAŁY  

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczać 
będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie realizacji robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora (w przypadku możliwości ich składowania w liniach 
rozgraniczających). Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora.. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora.  

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
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5. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. W 
przypadku niewykonania w terminie poleceń Inspektora, skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robót na placu budowy aby nie powodować utrudnień i 
zakłóceń w ruchu publicznym.  
 
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Ponadto, dla określonych w 
odpowiednich ST robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne według zasad i zakresu określonego w 
tych ST. Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę w 
Programie Zapewnienia Jakości procedur i technologii wykonywania odpowiednich robót jak i doboru 
poszczególnych składników, materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto 
Inspektor może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z 
niezależnego od Wykonawcy zaplecza. Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia 
badań przez Wykonawcę są zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.  
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora  

Inspektor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor powinien pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Jeżeli badania te 
wykażą stwierdzenie usterek całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich ST lub 
równoważne na zasadach określonych w punkcie 2.5, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską lub Europejską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.  
2) Rejestr obmiarów Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 
Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inspektora..  
3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1) - 3) następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. Po zakończeniu zadania dokumenty budowy zostaną przekazane właściwym jednostkom 
administracyjnym.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
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Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny oraz będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem, oraz dokumentacją 
fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który 
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą każdorazowo załączone do 
dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki zostaną zapisane w rejestrze obmiaru i 
potwierdzone przez Inspektora.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  

ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca 
jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta 
powinna być skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, 
które dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
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8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest 
uprzednie wystawienie przez Inspektora Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest 
uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie 
wystawienie przez Inspektora Świadectwa Przejęcia. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

 8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i kosztami dróg dojazdowych wraz z ich demontażem 
po zakończeniu robót,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT.  
 
10. Przepisy związane  
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z późniejszymi 
zmianami), 
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736),  
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z późniejszymi 
zmianami),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 
1729). 
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D.01.01.01. 

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem 
przebiegu trasy drogi oraz punktów wysokościowych w  związku z Przebudową drogi powiatowej nr 4017W Barak 
– Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy. 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.  

1.4. Określenia podstawowe  

 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy.  

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. Materiały  

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

2.1. Rodzaje materiałó 

Do stabilizacji punktów trasy należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08m i długości około 0,30m, a 
dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5mm i długości 0,04 - 0,05m. 
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. Do utrwalenia punktów osnowy 
geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z Instrukcjami technicznymi G1 i G-2.  
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D.01.01.01. 

3. Sprzęt  

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

3.1. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  

 teodolity, tachimetry,  

 niwelatory ,  

 dalmierze ,  

 tyczki,  

 łaty,  

 taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

4. Transport  

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

4.1. Transport sprzętu i materiałów  

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

5. Wykonanie Robót  

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

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inspektora. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy.  

5.2. Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie drogi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5cm. Do utrwalenia osi 
trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt.2.1.  

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi koryta drogi na powierzchni terenu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wyznaczania krawędzi koryta należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie koryta o kształcie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową.  

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej  

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym może być wykonane 
tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi być 
wykonane przed przystąpieniem do robót.  
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6. Kontrola jakości robót  

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

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest: 1km (kilometr) osi drogi.  

8. Odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.1. Sposób odbioru robót  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi.  

9. Podstawa płatności  

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

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:  

 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów ,  

 przygotowanie i oznakowanie robót,  

 założenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,  

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy  

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie  

 odtworzenie pasa drogowego,  

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 koszty ośrodków geodezyjnych.  

10. Przepisy związane  

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979  
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983  
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne.  
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D.01.02.01. Usunięcie drzew, pni i krzewów  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
usunięciem drzew, pni i krzewów w ramach Przebudową drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP 
Szydłowiec w miejscowości Barak 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

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

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu :  

 wycinkę drzew oraz usunięcie karp pni po wycince;  

 karczowanie przycinanie krzaków i małych drzewek,  

 zagospodarowanie przez Wykonawcę nieprzydatnych gałęzi zgodnie z obowiązującymi przepisami (w ramach 
ceny jednostkowej),  

 zasypanie dołów po karczowaniu piaskiem, warstwami z zagęszczeniem,  

 uporządkowanie terenu.  
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. Materiały  

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

2.1. Grunt do zasypania dołów  

Do zasypania dołów po usuniętej roślinności należy użyć grunt przydatnym do budowy nasypów  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.  

3.1. Sprzęt do karczowania roślinności  

Roboty związane z karczowaniem roślinności mogą być wykonane ręcznie i mechanicznie. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót stosuje się: 

 a) spycharki,  
b) piły mechaniczne,  
c) koparki lub ciągniki ze specjalnym sprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.  
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4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.1. Transport pni i karpiny  

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.  

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roślinności  

Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni i gałęzi 
poza teren budowy, zasypanie dołów oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. W miejscach 
wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, 
wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.  

5.2. Usunięcie roślinności  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. "Wykonanie wykopów i nasypów". Doły 
w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  

5.3. Zagospodarowanie ściętych drzew 

Drewno/dłużyca (nie będące własnością Lasów Państwowych) stanowią własność Zamawiającego. Załadunek i 
odwóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
Karpina i gałęzie z karczowania drzew i krzaków przechodzą na własność Wykonawcy, który na własny koszt 
zabezpiecza ich wywóz i sposób zagospodarowania lub ewentualną utylizację. 
 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora. 

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.  

6.1. Kontrola robót przy usuwaniu roślinności  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni 
i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w D.02.01.01. "Wykonanie nasypów i wykopów".  

7. Obmiar robót  

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

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:  

 1 szt. (sztuka) wyciętego drzewa, wykarczowanego pnia;  

 1 m2 (metr kwadratowy) karczowanych krzaków  
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8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem.  

9. Podstawa płatności  

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

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa usunięcia drzewa lub pnia uwzględnia:  

 wyznaczenie drzew do wycinki,  

 wycięcie i wykarczowanie drzew,  

 wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy,  

 zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem,  

 zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.  

 uporządkowanie terenu robót.  

 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności. Cena jednostkowa usunięcia krzewu, 
podrostu roślinnego, uwzględnia:  

 wyznaczenie krzewów, podrostu roślinnego, młodnika, samosiewu leśnego do wycinki,  

 wycięcie krzewów, podrostu roślinnego i usunięcie karpin,  

 wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

  zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem,  

 zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.  

 uporządkowanie terenu robót.  

 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności.  
 
10. Przepisy związane  

10.1. Normy 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach Przebudową drogi powiatowej nr 4017W Barak – 
Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi 
urodzajnej o średniej grubości zgodnej z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenie podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubości 5÷30 cm o zawartości co najmniej 2% 
części organicznych. 

1.4.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle 
z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu późniejszego 
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

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

–      spycharki, 

–      równiarki, 

–      zgarniarki, 

–      koparki, 

–      sprzęt transportowy, np. samochody wywrotki. 
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Przy niewielkim zakresie robót lub w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny ma niekorzystne warunki robót – 
można stosować ręczne usunięcie ziemi urodzajnej. 

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

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Ziemię urodzajną należy: 

–      przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew. zgarniarek (przy dużym zakresie robót), 

–      przewozić transportem samochodowym. 

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Podczas usuwania ziemi urodzajnej należy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez zagłębień, w których 
zbierałaby się woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi urodzajnej należy prowadzić od miejsc 
niższych ku wyższym (pod górę). 

Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się pozostawić na miejscu 
warstwę ziemi urodzajnej grubości około 20 cm. Jeśli warstwa ziemi urodzajnej została zdjęta na pełną 
głębokość, a Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót drogowych, to powinien zabezpieczyć 
powierzchnię odsłoniętego gruntu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych. Jeżeli grunt 
podłoża ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywróci ten grunt do stanu pierwotnego. 

Grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej 
wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu jej występowania. 

Nie należy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2.2. Usunięcie ziemi urodzajnej 

Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub równiarek, a przy dużym 
zakresie robót również zgarniarek.  

Jeśli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma możliwości mechanicznego jej usunięcia, 
to roboty można wykonać ręcznie. Narzędziem do ręcznego odspojenia i odrzucenia lub załadowania ziemi 
urodzajnej jest szpadel, a środkiem do przewozu są zwykłe taczki. 
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5.2.3. Składowanie ziemi urodzajnej 

Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby ziemia urodzajna była 
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, okres składowania i 
doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. 

Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o wysokości do 2 m i obsiać 
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie może zawierać korzeni, kamieni 
i materiałów nieorganicznych. 

Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów. 

5.2.4. Nadmiar ziemi urodzajnej 

Zdjęty humus przechodzi na własność Wykonawcy robót i zostanie przez niego wywieziony z miejsca 
inwestycji do czasu zakończenia robót. Koszty wynikające z ustalenia i zapewnienia miejsca odkładów i 
rekultywacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane ze zdjęciem humusu podlegają odbiorowi robót zanikających ulegających zakryciu na 
zasadach podanych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako ryczałt. 

9.2. Kwota ryczałtu za Roboty 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Kwota ryczałtu za Roboty będzie obejmować między innymi: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
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 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 
 oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp., 
 przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko, 
 składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 
 odwiezienie sprzętu, 
 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021, poz. 779).  
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D.01.02.04 

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg , ogrodzeń i przepustów 

1. Wstęp 1. 

1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
rozbiórką elementów drogi, które zostaną wykonane w ramach Przebudową drogi powiatowej nr 4017W Barak – 
Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z robotami rozbiórkowymi w 
zakres robót związanych z rozbiórką wchodzi:  

- demontaż istniejącego krawężnika wraz z ławą betonową  

- demontaż obrzeży betonowych 8x30 

- rozbiórka ścianek czołowych i law przepustów z betonu 

- rozebranie przepustów z rur betonowych fi 40 cm 

- rozbiórka podbudowy zjazdów z kruszywa o gr. 15 cm.  

- rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki  betonowej na podsypce cementowo – piaskowej 

- rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu gr. 15 cm 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. Materiały  

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

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. Typ sprzętu 
Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki.  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów należy stosować: 

 szpadle, 
 łopaty, 
 kilofy, 
 spycharki, 
 koparki, 
 zrywarki przyczepne, 
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 ładowarki, 
 dźwigi, 
 młoty pneumatyczne, 
 piła tarczowa, 
 samochody samowyładowcze. 
 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. Wykonawca 
zapewnić sukcesywny wywóz materiałów z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Środki 
transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.  

5. Wykonanie robót  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3 
niniejszej ST, w stosunku, do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. Kontrola 
jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.  

7. Obmiar Robót  

Jednostką obmiarową jest: 

- 1m  rozebranego krawężnika wraz z ławą.  

- 1 m rozebranego obrzeża betonowego 

- 1 m3 rozebranych ścianek czołowych 

- 1 m rozebranego przepustu z rur betonowych 

- 1 m2 rozebranych nawierzchni zjazdów z kostki, betonu, tłucznia kamiennego. 

8. Odbiór Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.  

9. Podstawa płatności  

Cena jednostkowa rozbiórki  elementów z pkt 1.3 uwzględnia:  

 oznakowanie terenu robót,  

 roboty przygotowawcze – wyznaczenie krawężników do rozbiórki,  

 rozbiórkę elementu,  

 odkrycie i wydobycie ławy pod krawężnikiem, obrzeżem, ścianką, przepustem,  

 rozbiórkę podbudowy z kruszywa, betonu, kostki betonowej 

 przewiezienie materiału z rozbiórki w  miejsce wskazane przez Inwestora,  

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
 
10. Przepisy związane  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 1 poz. 1206)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich ilości, których nie 
ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą 
prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)  
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, 
do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)  
Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)  
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)  
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.  

 D.02.01.01. Wykonanie wykopów 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach 
Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
koryta pod konstrukcję drogi oraz rowów drogowych z przewozem gruntu w obrębie budowy oraz z wywozem 
gruntu poza teren budowy jak również wykonanie nasypów i regulacji korony z gruntu uzyskanego z wykopu. 

 1.4. Określenia podstawowe  

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora.  

2. Materiały 

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

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, grunt uzyskany z wykopów zostanie wykorzystany w obrębie budowy, 
nadmiar zostanie wywieziony poza teren budowy.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, 
wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
uzyskać akceptację Inspektora. Do wykonywania robót należy stosować koparki lub równiarki samojezdne, a w 
razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. Wybór środków 
transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek  
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zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak 
i poza nim.  

5. Wykonanie Robót  

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

5.1. Zasady ogólne – wykonanie koryta  

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej ST. 
Przy wykonywaniu wykopów w miejscach występowania ewentualnych skrzyżowań z urządzeniami uzbrojenia 
podziemnego należy zachować szczególną ostrożność. Prace realizować pod nadzorem właścicieli sieci.  

5.1.1. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, 
które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

5.1.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia  

Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is: - górna warstwa o grubości 20 cm - Is  1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach 
zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem warstwy konstrukcji nawierzchni 
należy je dogęścić do wymaganej wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 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 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora. 

5.2. Wykonanie nasypów  

5.2.1. Zasady ogólne wykonywania nasypów – regulacja korony 

Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które zostały 
określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w 
niniejszej ST. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.  

5.3. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

5.3.1. Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy, w obrębie jego podstawy, zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w STWiORB „Roboty przygotowawcze”. 
5.3.2. Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około 4% ± 1%. Szerokość i wysokość stopni należy dopasować do stosowanego sprzętu. 
Orientacyjna szerokość stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra. 
5.3.3. Jeżeli na powierzchni terenu, na której ma być posadowiony nasyp występują zastoiska wody, to należy ją 
usunąć. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrębie podstawy nasypu powinna być wyprofilowana i zagęszczona. 
Należy skontrolować wskaźnik zagęszczenia Is gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do 
głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona 
w Tablicy 5.1 należy dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   32 
 

D.02.01.01  

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w podłożu nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 
terenu  

Wysokość nasypu 

Wskaźnik zagęszczenia IS 

Kategoria ruchu 

KR1-KR2,  

zjazdy, chodniki, ścieżki 
rowerowe, ciągi pieszojezdne 

KR3-KR4 KR5-KR7 

do 2 metrów 0,97 0,97 1,00 

ponad 2 metry 0,95 0,97 0,97 

 

5.3.4. Należy skontrolować nośność podłoża, na którym ma być posadowiony nasyp, poprzez określenie wartości 
wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni. Minimalna wartość E2 na górnej powierzchni podłoża 
gruntowego pod nasypem wynosi 30 MPa, niezależnie od kategorii ruchu KR. Dopuszcza się ocenę nośności 
podłoża, na którym ma być posadowiony nasyp z zastosowaniem lekkiej płyty dynamicznej LPD 

5.3.5. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia Is określona w Tablicy 1 oraz/lub wartość wtórnego modułu 
odkształcenia E2 określona w punkcie 5.3.4. nie mogą być osiągnięte pomimo zagęszczania, to należy określić 
tego przyczynę i podjąć działania w celu ulepszenia gruntu podłoża w stopniu umożliwiającym spełnienie 
wymagań. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, zaproponuje Wykonawca i przedstawi 
do akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora. 
 
5.4. Wybór gruntów i innych materiałów do wykonania nasypów 

5.4.1. Wybór gruntów i innych materiałów przeznaczonych do wykonania nasypów powinien być dokonany 
z uwzględnieniem zasad podanych w ST. 
5.4.2. Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i innych materiałów przydatnych do tego celu. 
Grunty i inne materiały mogą uzyskać przydatność w wyniku ulepszenia. 
5.4.3. Wybór gruntu lub innego materiału do budowy nasypu ma zasadniczy wpływ na wybór metody układania 
i zagęszczania warstwy oraz użytego sprzętu. 
5.4.4. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 
dotyczących gruntów, skał lub materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypu zostaną 
przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 
 
5.5. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

5.5.1. Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na piśmie, przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora. 
5.5.2. Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów lub innych materiałów 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 lub innego materiału i sprzętu używanego do 
zagęszczania. Przyjęta technologia zagęszczania powinna zapewniać uzyskanie wymaganego zagęszczenia 
warstwy w całej jej miąższości i zostać potwierdzona na odcinku próbnym. 
5.5.3. Każda wykonana warstwa nasypu musi być poddana procedurze odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
5.5.4. Grunty lub inne materiały o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, 
o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty plastyczne należy wbudowywać w partie nasypu 
poniżej głębokości przemarzania. Grunty nieplastyczne można wbudowywać na dowolnym poziomie nasypu, 
również w górne warstwy, powyżej głębokości przemarzania. 
5.5.5. Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalności należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku k10≤6x10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%   
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± 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. 

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

5.5.7. Górną warstwę nasypu, o grubości minimum 20 cm, należy wykonać z gruntów niewysadzinowych 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10 ≥ 6x10–5 m/s i wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu ≥ 5,0. Grunty 
niewysadzinowe o mniejszym wskaźniku jednorodności uziarnienia (3,0 ≤ Cu ≤ 5,0) można stosować do 
wykonania górnej warstwy nasypu, jeżeli próby na odcinku próbnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego 
zagęszczenia i nośności. Jeżeli brak gruntu niewysadzinowego o wymaganych właściwościach, dopuszcza się 
wykonanie górnej warstwy nasypu z innego gruntu, który zostanie ulepszony poprzez stabilizację spoiwem. Jeżeli 
sposób ulepszenia i grubość warstwy nie zostały określone w Dokumentacji Projektowej, ustali je Wykonawca i 
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru/Koordynatora. 
5.5.8. Grubość górnej warstwy nasypu musi być co najmniej taka, aby zostały spełnione wymagania w odniesieniu 
do nośności podłoża nawierzchni, przyjęte w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewnić odporność na 
powstawanie wysadzin konstrukcji nawierzchni, która będzie ułożona na nasypie. 
5.5.9. 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 o 
współczynniku filtracji k10 ≥ 6x10–5 m/s. 
5.5.10. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5.5.11. W przypadku konieczności wykonania stopni, w sytuacjach określonych w p. 5.3.2. oraz w punktach 
5.10.1. i 5.10.2. należy zapewnić zagęszczenie materiału nasypowego w sposób eliminujący możliwość powstania 
pustek lub stref niedogęszczonych w sąsiedztwie pionowych powierzchni stopni. 
5.5.12. W celu uzyskania prawidłowego zagęszczenia w całym przekroju nasypu oraz zminimalizowania skutków 
erozji skarp, powodowanej opadami w czasie budowy nasypu, nasyp należy formować jako minimum 0,5 m 
szerszy z każdej strony w stosunku do przekroju określonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu korpusu 
ziemnego nadmiar materiału należy usunąć w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Należy dążyć 
do takiej organizacji robót, by pozyskany w ten sposób materiał wykorzystać do budowy innego nasypu. 
5.5.13. Wykonawca zastosuje etapową budowę nasypu lub podda kontroli tempo jego wznoszenia, jeżeli taki 
sposób budowy określono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbędne elementy, 
konieczne do kontroli procesu wznoszenia nasypu i będzie monitorował wskazane parametry, w zakresie i w 
sposób, które określono w Dokumentacji Projektowej. 
5.5.14. Jeżeli nasyp lub jego część są wykonywane z popiołów lotnych lub innego materiału wrażliwego na 
działanie wody to sposób wbudowania takich materiałów, zapewniający ochronę przed dostępem i 
oddziaływaniem wody musi być określony w Dokumentacji Projektowej. Jeżeli materiały takie mają być 
stosowane na wniosek Wykonawcy, przedstawi on do akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora rozwiązanie 
zapewniające ich ochronę przed dostępem i oddziaływaniem wody. Górnej powierzchni warstwy popiołu lotnego 
lub innego materiału wrażliwego na działanie wody należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według zasad 
określonych w punkcie 5.5.5. 
5.5.15. Przy wykonywaniu nasypu lub jego części z mieszanek popiołowych należy uwzględnić wyniki analizy 
stateczności oraz ocenę możliwości potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi 
substancjami. 
 
5.6. Wykonanie nasypów w obrębie przepustów 

5.6.1. Przepusty powinny być wykonane wcześniej niż nasyp. Dopuszcza się wykonanie przepustów sposobem 
podanym w punkcie 5.6.3. o ile określono tak w Dokumentacji Projektowej lub Wykonawca uzyskał zgodę 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora. 
5.6.2. Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, 
dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Wysokość nasypu w czasie prowadzenia robót powinna być z 
obu stron przepustu taka sama. Wykonanie nasypu, a w szczególności praca sprzętu zagęszczającego, nie mogą 
spowodować przesunięcia, odkształcenia lub uszkodzenia przepustu. Obowiązują wymagania dotyczące 
zagęszczenia określone w punkcie 5.14. 
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5.6.3. Dopuszcza się wykonanie przepustów w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego 
nasypu. W tym przypadku podczas odtworzenia nasypu w obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania,  

dotyczące połączenia starej i odtwarzanej części nasypu, określone w punkcie 5.10 w odniesieniu do wykonywania 
poszerzeń nasypu. 
 
5.7. Zasady zagęszczania warstw nasypu 

5.7.1. Każda warstwa gruntu lub innego materiału użytego do budowy nasypu powinna być zagęszczona jak 
najszybciej po jej rozłożeniu, z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla rodzaju gruntu (skały, materiału) oraz 
występujących warunków i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora. 
5.7.2.  Rozłożone warstwy należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.7.3. Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem spulchnienia gruntu 
(skały, materiału) oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Grubość warstwy 
zagęszczonego gruntu (skały, materiału) oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu (skały, materiału) i typu maszyny. 
5.7.4. W czasie zagęszczania warstwy, wilgotność gruntu lub innego materiału użytego do budowy nasypu 
powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją określoną w Tablicy 2. 
 
Tablica 2. Tolerancja wilgotności gruntów i materiałów antropogenicznych w czasie zagęszczania warstwy 

Wilgotność optymalna WOPT Wilgotność gruntu (materiału) w warstwie poddanej zagęszczaniu 
Minimalna Maksymalna 

< 10% WOPT  -  2% WOPT  +  1% 
≥ 10% 0,8 WOPT 1,1 WOPT 

 
Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6. 
5.7.5. Jeżeli wilgotność gruntu, skały lub innego materiału przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska 
w stosunku do tolerancji określonej w punkcie 5.7.4. to wilgotność należy zwiększyć poprzez równomierne 
dodanie wody w całej masie gruntu (skały, materiału) przewidzianego do zagęszczenia. 
5.7.6. Jeżeli wilgotność warstwy gruntu, skały lub innego materiału przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt 
wysoka w stosunku do tolerancji określonej w punkcie 5.7.4. to grunt (skała, materiał) należy osuszyć w sposób 
mechaniczny lub chemiczny. Sposób osuszenia podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora. 
 
5.8. Wymagania dotyczące zagęszczania i nośności nasypu 

5.8.1. Wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypie powinny być nie mniejsze niż określono w Tablicy 3.  
 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w nasypach 

Strefa nasypu pod powierzchnią (niweletą) 
robót ziemnych 

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia IS 

Kategoria ruchu 

KR1-KR2,  

zjazdy, chodniki, ścieżki 
rowerowe, ciągi pieszojezdne 

KR3-KR4 KR5-KR7 

do głębokości równej grubości górnej warstwy 
nasypu lub równej grubości warstwy 
ulepszonego podłoża o ile występuje 

1,00 1,00 1,00 

niżej do głębokości 1,2 m 0,97 1,00 1,00 

1,2 m – 2,0 m 0,95 0,97 1,00 

Poniżej 2,0 m 0,95 0,97 0,97 

 
5.8.2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt (skałę, materiał) do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. 
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Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru/Koordynator nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy lub zastosowanie ulepszenia gruntu (materiału) 
wbudowanego w warstwę. 

5.8.3. Inspektor Nadzoru/Koordynator może dopuścić kontrolę zagęszczenia po ułożeniu i zagęszczeniu wyżej 
leżącej warstwy. W takiej sytuacji wyżej leżąca warstwa zostanie w niezbędnym zakresie usunięta w celu 
określenia osiągniętego wskaźnika zagęszczenia Is warstwy leżącej poniżej. Jeżeli wymagana wartość wskaźnika 
zagęszczenia zostanie osiągnięta, wówczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia nie zostanie osiągnięta, wówczas ta warstwa oraz warstwa ułożona na niej, zostaną usunięte i 
ponownie wykonane. 
5.8.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się stosowanie systemów umożliwiających ciągłą kontrolę 
stanu zagęszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych, po przeprowadzeniu kalibracji na odcinku o 
długości 100 metrów. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora sprzęt i metodę, 
która ma być wykorzystana i wykaże jej przydatność w istniejących warunkach. Nie należy przeprowadzać 
pomiarów z zastosowaniem systemów umożliwiających ciągłą kontrolę stanu zagęszczenia, zainstalowanych na 
walcach wibracyjnych jeżeli woda gruntowa występuje płycej niż 1 metr od powierzchni warstwy oraz jeżeli jest 
ona wykonana z gruntu lub materiału o zawartości frakcji ≤0,063 mm powyżej 15%. Kontrola i odbiór tak 
zagęszczonej warstwy powinny odbywać się na ogólnych zasadach, z zastrzeżeniem p.5.14.6. 
 
 
5.9. Zagęszczenie gruntu  

Warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w 
nasypach określony wg normy BN-88/8931-12 powinien być 1,00. W przypadku kategorii ruchu KR1-KR2, 
minimalna wartość E2 na górnej powierzchni podłoża gruntowego nawierzchni w nasypie powinna wynosić 80 
MPa. 
Dopuszcza się badanie lekką płytą dynamiczna, wówczas wymagany jest Evd ≥40 Mpa.  Nasyp musi być układany 
warstwami o grubości 25 cm.  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. W czasie robót 
ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do 
Inspektora. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 

 Dziennika Budowy,  

 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
 
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  

d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.1.3.  

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie nasypu oraz : 

b. badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c. badania zagęszczenia nasypu i ocenę według zasad określonych w punkcie 5.3.3 lub 5.8.1, 
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d. badanie nośności na powierzchni podłoża pod nasypami lub na powierzchni wskazanej w dokumentacji 
projektowej wg zasad określonych w punkcie 5.3.5 lub 5.9. 

e. pomiary kształtu nasypu, 

f. odwodnienie nasypu. 

 6.3. Dokładność wykonania robót  

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 i –3cm. Szerokość 
korpusu wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10cm. Dokładność wykonania 
budowli ziemnych: Lp. Część budowli Jednostka Dokładność 1 Podłoże nawierzchni: - nierówności powierzchni*) 

- pochylenie poprzeczne powierzchni - niweleta powierzchni cm % cm  3  0,5 + 1, - 3 *) Nierówności mierzone 
łatą 3 m  

7. Obmiar Robót  

Jednostką obmiarową Robót związanych z robotami ziemnymi jest 1m3 (metr sześcienny) wykopu lub nasypu.  

8. Odbiór Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie 
dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić 
tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia oraz stopnia zagęszczenia dla całego odbieranego 
odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 

9. Podstawa płatności  

Cena jednostki obmiarowej 1m3 wykopu wraz z wywozem gruntu poza teren budowy obejmuje:  

 oznakowanie miejsca robót,  

 prace pomiarowe,  

 wykonanie wykopu,  

 wywóz gruntu poza teren budowy,  

 wszelkie koszty związane ze znalezieniem, utrzymaniem miejsca składowania gruntu,  

 profilowanie dna wykopu,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami,  

 koszt utrzymania czystości na drodze w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi. Cena jednostki 
obmiarowej 1m3 wykopu obejmuje:  

 oznakowanie miejsca robót,  

 prace pomiarowe,  

 wykonanie wykopu,  

 profilowanie dna wykopu,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami,  

 koszt utrzymania czystości na drodze w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi. 
  
Cena jednostki obmiarowej 1m3 nasypu z gruntu z wykopu obejmuje:  

 prace pomiarowe,  

 wbudowanie dostarczonego z wykopu gruntu w nasyp,  
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 zagęszczenie zgodnie z wymogami ST,  

 profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

 odwodnienie terenu robót,  

 koszt zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót,  

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości wbudowywanych 
gruntów, wskaźnika zagęszczenia i nośności poszczególnych warstw nasypu,  

 koszt utrzymania czystości na drodze w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi.  
 
10. Przepisy związane  

  

 PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i 
opis. 

 PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady 
klasyfikowania. 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN-EN ISO 14689-2 

PN-EN ISO 17892-1 

 

PN-EN ISO 17892-4 

PN-EN ISO 17892-11 

 

PN-EN ISO 17892-12 

PN-B-04481:1988 

BN-77/8931-12 

PN-S-02205:1998 

BN-64/8931-01 

PN-60/B-04493 

 

PN-55/B04492 

PN-EN-13285 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-8 

 

PN-EN 1097-5 

 

PN-EN 13286-2 

 

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skał. 

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 1: 
Oznaczanie wilgotności naturalnej. 

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 4: 
Badanie uziarnienia gruntów. 

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 11: 
Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym. 

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 12: 
Oznaczanie granic Atterberga. 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

Oznaczenie kapilarności biernej. 

Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności. 

Mieszanki niezwiązane. Wymagania. 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewowa. 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw: Część 5: Oznaczenie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 
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PN-EN 13286-47 

 

PN-EN-14227-10 
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PN-EN-14227-11 

PN-EN-14227-12 

 

PN-EN-14227-13 

 

PN-EN-14227-14 

PN-EN ISO 10318-1 

PN-EN ISO 13251 

 

PN-EN 1997-1 

PN-EN 1997-2 

PN-EN 1744-1 

Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 47: Metoda badania do 
określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności   
i pęcznienia liniowego. 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 10. Grunty 
stabilizowane cementem. 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 11. Grunty 
stabilizowane wapnem. 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 12. Grunty 
stabilizowane żużlem. 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 13. Grunty 
stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym. 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 14. Grunty 
stabilizowane popiołami lotnymi. 

Geosyntetyki. Część 1: Terminy i definicje. 

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. 

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego. 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
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D-02.03.01WYKONANIE NASYPÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów wysokościowych w ramach Przebudową drogi powiatowej 
nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.  

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D.02.00.00 pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.02.00.01 pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.02.00.00 pkt. 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 
:1998 [4]. 

 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

- 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 
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Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U15 

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% 

grunty o granicy płynności wL od 35 do 
60% 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2% 

 

 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 
lat) 

9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone 
 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

 

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 5% 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od wody 

 

 

 

 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
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 wnoś10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 

 

Grunty niewysadzinowe 

 

 

Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 

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

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01  pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

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

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 
 

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) 
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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 

uderze
ń w 

punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 uderzeń w 
punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.02.00.00 pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.02.00.00 pkt. 5. 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

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

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką 
należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy 
nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia 
z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w 
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone 
przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało 
potwierdzone przez Inżyniera. 
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Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, 
ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, 
nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak 
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić 
rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

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

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia 

przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około  4%   
1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
określona w tablicy 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 0,97 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

  

Dodatkowo należy zawsze sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem 
do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu 
poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

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

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

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

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

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

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero 
po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

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

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

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

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

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

h) 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). 

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

 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno 
odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji 
projektowej, ST lub przez Inżyniera: 

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z 
wypełnieniem wolnych przestrzeni 
 

Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą 
żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej 
sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania 
nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną 
w tablicy 1). 

b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez 
wypełnienia wolnych przestrzeni 
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Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy 
te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową 
warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 
2 mm i spełniających warunek: 

4 d85 D15 4 d15 

gdzie: 

d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu 
(mm), 

D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 

 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety 
nasypu. 

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do 
użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności 
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez 
ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania 
przyległych warstw. 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 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. W tym 
przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   uwzględnić wymagania określone  w       pkcie 
5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez: 

a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
 Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 
podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek 

górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.Wycięcie 
stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o 
różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie 
zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób 
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.  

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu 
po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
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W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

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

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

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

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

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

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

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

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 

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

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

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

a) w gruntach niespoistych   2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  4 % 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 
pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], 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 
powierzchni 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: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów 

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

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

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

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 
3,5do4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, 
że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.3.4.3. 
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Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii 
przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod 
pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych 
wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się 
potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

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

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

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 

drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

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

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

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

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

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

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

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

 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

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

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 
d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej 

wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie 
on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

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

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Jeżeli nie określono inaczej, 
należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien być uformowany 
w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

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

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

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. W czasie robót 
ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do 
Inspektora. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

  dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 

 Dziennika Budowy,  

 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli należy 
zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i ST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 
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6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden 
raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 

jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

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

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w pkcie 
5.3.5 niniejszej specyfikacji. 

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

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2 
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Kontrakt ryczałtowy. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i 
ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości 
w nasypie. 

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

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i 
zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie 
dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić 
tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia oraz stopnia zagęszczenia dla całego odbieranego 
odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.  
PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.  
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.  
PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.  
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych.  
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie 
uziarnienia i porowatości.  



   51 
 

D 04.01.01. 

D.04.00.00. PODBUDOWY 

 D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP 
Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. Materiały  

Nie występują.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.  

3.1. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

4. Transport  

Nie występuje  

5. Wykonanie Robót  

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

5.1. Zasady ogólne – wykonanie koryta  

Koryto należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej ST. Przy 
wykonywaniu koryta w miejscach występowania ewentualnych skrzyżowań z urządzeniami uzbrojenia 
podziemnego należy zachować szczególną ostrożność. Prace realizować pod nadzorem właścicieli sieci.  
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5.1.1. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonywania koryta musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien, wykonać urządzenia,  
które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
 

5.2. Profilowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub 
gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają 
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża 
jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora.  

5.3. Zagęszczenie podłoża  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is  1,00. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją 2%. 5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża Podłoże po wyprofilowaniu i 
zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi do 
natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do 
układania podbudowy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

6. Kontrola jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.  

6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów określi Inspektor.  

6.1.1. Równość 

 Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20mm.  

6.1.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,5%.  

6.1.3. Rzędne wysokościowe Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +0cm, -2cm.  

6.1.4. Zagęszczenie  

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is  1,00. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN- 77/8931-12 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 

równa wilgotności optymalnej z tolerancją  2%.  
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6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych określonych w pkt. 6.1. 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. Obmiar Robót  

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  

8. Odbiór Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z 
uwzględnieniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

9. Warunki płatności  

Cena jednostkowa profilowania i zagęszczenia 1m2 podłoża w korycie obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 profilowanie podłoża  

 zagęszczenie podłoża  

 wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji,  

 koszt utrzymania czystości na drodze.  
 
10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą.  
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i 
skropieniem w ramach Przebudową drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w 
miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia roboty związanych z oczyszczeniem i skropieniem 
nawierzchni bitumicznych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszych SST. 
 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Do połączeń międzywarstwowych należy stosować następujące materiały: 

 kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane wg Załącznika Krajowego NA do PN-EN 13808 – do warstw 
asfaltowych dróg kategorii KR 1-2 i do podbudów z mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie, 

 kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Załącznika Krajowego NA do PN-EN 13808 – 
do warstw asfaltowych KR3-7. 

Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku Krajowym NA do normy PN-EN 13808, należy stosować 
emulsje oznaczone kodem ZM. Należy stosować emulsje według aktualnego wydania Załącznika Krajowego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia protokołów kalibracji skrapiarek w zakresie równomierności 
skrapiania i wydatku asfaltu na m2 powierzchni wg PN-EN 12272-1 i PN-EN 12271-3. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości założonej. 

Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych oraz przy urządzeniach usytuowanych 
w nawierzchni lub ją ograniczających. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dla transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4. 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny, 
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny 
zawierać resztek innych lepiszczy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 5. 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami 
oraz ich współpracy w przenoszeniu obciążeń nawierzchni wywołanych ruchem pojazdów.  

Zapewnienie połączenia międzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podłoża, na którym będą 
układane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz właściwego wykonania 
skropienia. 

Skropienie emulsją asfaltową ma na celu zwiększenie siły połączenia pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi 
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiędzy warstwami. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

5.2.1. Przygotowanie podłoża z mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed wykonaniem skropienia, podłoże należy odpowiednio wcześniej przygotować poprzez: 

 oznakowanie poziome na warstwie stanowiącej podłoże warstwy asfaltowej należy usunąć, 
 wykonane w podłożu wypełnienia (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. Nie dotyczy to przypadku, gdy układana na 
podłożu warstwa będzie miała sztywność zbliżoną do materiału występującego w łatach (np. łaty z asfaltu 
lanego i warstwa ścieralna z asfaltu lanego),  

 na podłożu wykazującym uszkodzenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych należy stosować warstwy 
(membrany) przeciwspękaniowe lub inne rozwiązania techniczne. 

Przed skropieniem podłoże z mieszanki mineralno-asfaltowej należy oczyścić. W przypadku zanieczyszczonej 
warstwy dodatkowo oczyścić poprzez zabieg szczotkowania i mycie pod ciśnieniem. Przy używaniu szczotek 
mechanicznych należy zwrócić uwagę, aby nie została uszkodzona warstwa błonki asfaltowej na powierzchni 
ziaren kruszyw stanowiących górną powierzchnię warstwy. W przypadku zanieczyszczenia podłoża olejami, 
paliwem lub chemikaliami należy użyć specjalnych absorbentów do zebrania zanieczyszczeń a następnie zmyć 
powierzchnię wodą pod ciśnieniem. Oczyszczona nawierzchnia bezpośrednio przed skropieniem powinna być 
sucha bez zawilgoceń. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża z mieszanki mineralnej niezwiązanej i związanej hydraulicznie 

Powierzchnia podłoża musi być oczyszczona z wszelkiego obcego materiału innego niż mieszanka mineralna, z 
której została wykonana warstwa.  
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W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezpośrednio przed wykonaniem skropienia emulsją asfaltową podłoże 
należy zwilżyć wodą, tak aby powierzchnię podłoża doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk 
wodnych i bez zjawiska nasączenia warstwy wodą. 

W przypadku skrapiania warstwy niezwiązanej nasiąkniętej wodą po opadach atmosferycznych należy opóźnić 
skropienie do momentu częściowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-wilgotnego). 

5.2.3. Przygotowanie podłoża na obiektach inżynierskich 

W przypadku podłoża, które stanowi izolacja przeciwwodna na obiektach mostowych, należy postępować 
według wskazań producenta lub zapisów w normach albo ocenach technicznych producentów izolacji.  

5.3. Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na odcinku próbnym przeprowadzi próbne skropienie warstwy w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości emulsji na m2 w 
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Oceną należy dokonać na podstawie 
wytrzymałości na ścinanie – wymagania pkt. 6.2.2. Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora. Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie 
same materiały oraz sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych podczas 
robót. 

5.4. Wykonanie skropienia  

Temperatura podłoża w czasie skrapiania powinna wynosić nie mniej niż +5°C. Nie dopuszcza się wykonywania 
skrapiania podczas opadów atmosferycznych lub tuż przed spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia 
należy tak zaplanować, aby nie wystąpiły opady atmosferyczne wcześniej niż po całkowitym rozpadzie emulsji.  

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru kopię protokołu kalibracji skrapiarki (równomierności skrapiania 
oraz wydatku emulsji przy ustalonej prędkości przejazdu). Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza 
z tolerancją ±10 % w stosunku do ilości założonej. Skrapiarka, dla której nie wykonano kalibracji nie może 
zostać dopuszczona do wykonana skropienia. 

Skrapianie należy wykonywać równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy użyciu 
skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciągnionych - wyposażonych w rampy spryskujące oraz automatyczne 
systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą tylko w miejscach trudno 
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. 
Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego i technologicznego przez zmianę organizacji ruchu. Po 
wykonanej warstwie skropienia powinien odbywać się wyłącznie ruch pojazdów związanych z układaniem 
następnej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Przed rozpoczęciem skrapiania należy strefy przyległe do skrapianych powierzchni jak np.: krawężniki, ścieki, 
wpusty itp. odpowiednio osłonić, zabezpieczając przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsją. 

Podłoże powinno być skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed układaniem następnej warstwy asfaltowej 
w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji świadczy zmiana 
koloru skropionej powierzchni z brązowego na czarny. 

Przed wykonaniem następnego zabiegu technologicznego należy odczekać minimum 30 minut od momentu 
zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny. 

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podłoża musi mieścić się w granicach 
podanych w tabeli 1. 
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Tabela 1. Temperatura użycia emulsji asfaltowych 

Rodzaj lepiszcza 
temperatura użycia [°C] 

min. maks. 

Emulsja asfaltowa 50 85 

Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem 60 85 

 

5.4.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w tabeli 2.  

Tabela 2. Zalecane ilości emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m²] 
(uwaga - przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013 Załącznik Krajowy 
NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM) 

Podłoże pod układaną warstwę asfaltową Układana warstwa 

rodzaj cecha 
podbudowa 
asfaltowa 

wiążąca 
ścieralna z 

SMA lub z AC 

Dla dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzaj emulsji: C60BP3 ZM* 

Warstwa 
podbudowy 
asfaltowej 

nowo wykonana 0,2 ÷ 0,4 0,3 ÷ 0,5 X 

frezowana 0,3 ÷ 0,5 0,3 ÷ 0,5 X 

porowata lub w złym stanie 0,3 ÷ 0,6 0,3 ÷ 0,7 X 

Warstwa wiążąca 

nowo wykonana - X 0,2 ÷ 0,4 

frezowana - 0,3 ÷ 0,5 0,3 ÷ 0,5 

porowata lub w złym stanie - 0,3 ÷ 0,7 0,3 ÷ 0,5 

Stara nawierzchnia 
asfaltowa 

frezowana 0,3 ÷ 0,5 0,3 ÷ 0,5 0,3 ÷ 0,5 

porowata lub w złym stanie 0,3 ÷ 0,6 0,3 ÷ 0,7 - 

Dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR2 - rodzaj emulsji: C60B3 ZM 

Warstwa 
podbudowy 

asfaltowej lub stara 
nawierzchnia 

asfaltowa 

nowo wykonana podbudowa lub 
stara nawierzchnia szczelna 

0,2 ÷ 0,4 0,3 ÷ 0,5 0,2 ÷ 0,4 

frezowana 0,3 ÷ 0,5 0,3 ÷ 0,5 0,3 ÷ 0,5 

porowata lub w złym stanie 0,3 ÷ 0,6 0,3 ÷ 0,7 0,3 ÷ 0,5 

Warstwa wiążąca 

nowo wykonana - X 0,2 ÷ 0,4 

frezowana - 0,3 ÷ 0,5 0,3 ÷ 0,5 

porowata lub w złym stanie - 0,3 ÷ 0,6 0,3 ÷ 0,5 
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* do złączenia dwóch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane są z zastosowaniem asfaltów 
niemodyfikowanych dopuszcza się zastosowanie emulsji C60B3 ZM 

Uwaga: w celu określenia ilości pozostałego lepiszcza asfaltowego, należy ilość emulsji asfaltowej podaną 
w tabeli pomnożyć przez 0,6. 

Objaśnienia: 

 „ x ” - nie dotyczy 

„ - ”  - rozwiązanie nie występuje 

 

Optymalną ilość emulsji asfaltowej do skropienia należy ustalić na odcinku próbnym układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Ocenę należy dokonać na podstawie wytrzymałości na ścinanie według kryterium 
podanego w WT-2 2016 – część II i stosownych SST. W uzasadnionych przypadkach (brak sczepności), zakresy 
dozowania podane w tabeli 2 mogą zostać rozszerzone. 

5.4.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezwiązanej lub związanej hydraulicznie 

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwiązanej lub związanej hydraulicznie po okresie 
długotrwałych opadów deszczu, Inspektor Nadzoru dopuszcza powierzchnię, która ma być skrapiana i 
charakteryzuje się odpowiednią wilgotnością (patrz pkt. 5.2.2.). Jeśli poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt 
duży, należy wstrzymać się ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy. 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w tabeli 3.  

Tabela 3. Zalecane ilości emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z mieszanki niezwiązanej i związanej 
hydraulicznie [kg/m²] (uwaga - przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu równej 60% wg PN-EN 
13808:2013 Załącznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R) 

Rodzaj podłoża 
Emulsja asfaltowa 

Ilość rodzaj 

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0,5 ÷ 0,7 C60B10 ZM/R 

 

5.5. Ochrona wykonanego skropienia 

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z użyciem mleczka wapiennego należy 
stosować dla dróg o kategorii ruchu KR4-7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje się dopiero wtedy, gdy 
nastąpi rozpad emulsji i odparuje woda. 

Stężenie roztworu roboczego mleczka wapiennego należy przygotować tak, by w 100 g próbki zawartość 
wodorotlenku wapnia wyrażona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie próbki w suszarce w temp. 110±5°C 
do stałej masy (jednak nie dłużej niż 5 godz.) była: 

 nie mniejsza niż 16,0% i nie większa niż 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwiązanej lub 
związanej hydraulicznie, 

 nie mniejsza niż 9,0 % i nie większa niż 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych. 
Dozowana na nawierzchnię dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierać się w przedziale 250 g/m2 
± 20 g.  

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni można prowadzić po odparowaniu wody z 
zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego filmu wodorotlenku 
wapnia na powierzchni). 
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Ze względu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza,  urządzenia te 
powinny być wyposażone w system obiegu zamkniętego lub mieszadło obrotowe. Jeśli producent mieszaniny 
gwarantuje jej jednorodność w określonym czasie, mieszadło nie jest wymagane. Mleczko wapienne należy 
przechowywać w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmów 
zabezpieczających. Produkt nie może być przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych 
oraz przechowywany w temperaturach poniżej 5°C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
informacje o wyrobie budowlanym, stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem 
budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ocenę techniczną, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania emulsji 

Ocena emulsji powinna być dokonana na podstawie dokumentów dostarczonych przez producenta lepiszcza 
określonych w pkt. 6.1.  

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji (pozostałego asfaltu) 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według normy PN-EN 12272-1. Dopuszcza się 
tolerancję ±10 % w stosunku do ilości założonej. 

Miejsce pobrania próbek powinno znajdować się co najmniej 30m od miejsca, w którym rozpoczęto skropienie. 

Oznaczanie dokładności dozowania emulsji zgodnie z normą PN-EN 12272-1 pkt. 6. 

Jakość wykonanego skropienia na warstwach asfaltowych, należy dokonać na podstawie pomiaru wytrzymałość 
na ścinanie połączenia pomiędzy warstwami asfaltowymi i spełniania wymagań określonych w pkt.5.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia i skropienia warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8. 

 



   60 
 

D 04.03.01. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie badania i pomiary 
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako ryczałt. 

9.2. Kwota ryczałtu za Roboty 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Kwota ryczałtu za Roboty będzie obejmować między innymi: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
 mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub 

użyciem sprężonego powietrza,  
 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
 zakup, dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
 równomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z wymaganiami niniejszych   

SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
2. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład 

lepiszcza i kruszywa. 

3. PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne. Część 3. Dozowanie i dokładność 
dozowania lepiszcza i kruszywa. 

Obowiązują wydania przywołanych powyżej norm i innych dokumentów na dzień złożenia przez Wykonawcę 
oferty. 

Wprowadzenie nowszego wydania normy czy innego dokumentu wymaga uzgodnienia przez strony kontraktu. 

10.2. Inne dokumenty 

1. WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne. Załącznik do 
Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku. 

2. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera 
i wymagania techniczne sczepności” Politechnika Gdańska 2014. 
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D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa niezwiązanego w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja 
PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem: 

- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa  C90/3, 0/31,5, o gr. 10 cm – chodnik; 
- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa  C90/3, 0/31,5, o gr. 20 cm – zjazdy indywidualne 
i publiczne 
- podbudowy zasadniczej  z MCE – doziarnienie mieszanką z kruszywa C50/30, o gr. 10 cm 
- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa  C90/3, 0/31,5, o gr. 20 cm – poszerzenie; 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Definicje i określenia podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz w przepisach związanych 
wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszej SST. 

Podbudowa zasadnicza – jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca(e) podstawową 
funkcję w rozłożeniu naprężeń od kół 20 pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być jednowarstwowa lub 
dwuwarstwowa. Materiałami do podbudowy zasadniczej mogą być: 

a) beton asfaltowy, 

b) mieszanki niezwiązane, 

c) mieszanki związane spoiwem hydraulicznym, 

d) grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym, 

e) mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, 
mieszanki mineralne z asfaltem spienionym) o właściwościach odpowiednich do podbudowy zasadniczej. 

1.4.1. Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. występuje w następujących przypadkach: 

a) Typ A1 (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR1-KR2, 

b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR1-KR2, 

c) Typ A3 (tablica 9.3) dla kategorii ruchu KR1-KR2, 

d) Typ B (tablica 9.4) dla kategorii ruchu KR1-KR7, 

e) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR1-KR2, 

f) Typ D (tablica 9.6) dla kategorii ruchu KR1-KR2, 

g) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR1-KR3. 
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W wymienionych konstrukcjach jednowarstwową podbudowę zasadniczą stanowią: mieszanka niezwiązana 
(typy A1, A2, A3), beton asfaltowy (typ B), mieszanka związana spoiwem hydraulicznym (typ C), grunt 
stabilizowany spoiwem hydraulicznym (typ D) lub mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (typ 
E). 

1.4.2. Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. występuje w następujących przypadkach: 

a) Typ A1 (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR3-KR7, 

b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR3-KR7, 

c) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR3-KR7, 

d) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR4. 

W wymienionych konstrukcjach górną warstwę podbudowy zasadniczej stanowi beton asfaltowy, a dolną 
warstwę podbudowy zasadniczej stanowią mieszanka niezwiązana (typy A1, A2, A3), mieszanka związana 
spoiwem hydraulicznym (typ C) lub mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (typ E). 

1.4.3. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), 
który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny 
tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.4. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako 
przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 

1.4.5. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu. 

1.4.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 
występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, 
nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.7. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności 
kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 
budownictwie. 

1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 
skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.10. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem 
ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

1.4.11. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego 
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez 
powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody. 

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR7) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 
Politechnika Gdańska, Warszawa 2014 



   63 
 

D 04.04.02. 

1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym 
lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 
równym 6,3 mm lub mniejszym. 

1.4.15. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw 
grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.16. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek 
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz 
niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w 
celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki 

1.4.20. Destrukt betonowy – materiał mineralno-cementowy powstały w wyniku kruszenia warstw 
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych. 

1.4.21. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania 
warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i 
po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać 
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu 
kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.5.2.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
2.1.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego. 
Mieszanka kruszywa niezwiązanego przeznaczona do podbudowy powinny spełniać wymagania krajowe, 
przenoszące zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania, które zostały określone w 
dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014. 
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
 kruszywo, 
 woda do zraszania kruszywa. 
Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i spełniały 
wymagania podane w tablicach 2.1 i 2.6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie 
wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 
Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-EN 
13286-2, powinna odpowiadać wymaganiom tablicy 2.6. 
 
2.2. Właściwości kruszywa  

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) 

z dokładnością ± 5% m/m. 
Należy zastosować kruszywa spełniające wymagania podane w Tablicy 2.1. 
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Tablica 2.1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

Punkt 

w 
normie  
PN-EN 
13242 

Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych  

(kategorie według PN-EN 13242) 
Odniesienie do 

tablicy 

w PN-EN 13242 podbudowa 
pomocnicza 

podbudowa zasadnicza 
Nawierzchnia 

 

KR 3 - 7 KR 1 - 2 KR 3 - 7 KR 1 - 2  

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 
933-1, kategoria nie 
niższa niż 

GC80/20, 

GF80, 

GA75 

GC85/15, 

GF85, 

GA85 

GC85/15, 

GF85, 

GA85 

GC80/20, 

GF80, 

GA75 

Tablica 2 

4.3.2 

Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-
EN 933-1 

GTCNR GTC20/15 GTC20/15 GTC20/15 Tablica 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg 
PN-EN 933-1 

GTFNR, 

GTANR 

GTF10, 

GTA20 

GTF10, 

GTA20 

GTF10, 

GTA20 
Tablica 4 

4.4 

Kształt kruszywa 
grubego wg PN-EN 933-
4 

a) maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

FINR FI50 FI50 FI50 Tablica 5 

lub  

b) maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

SINR SI55 SI55 SI55 Tablica 6 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym 
(≥4mm)wydzielonym z 
kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu wg. PN-EN 
933-5, kategoria nie 
niższa niż 

CNR 
C90/3 

C50/30 

C90/3 

C50/30 

C90/3 

C50/30 
Tablica 7 
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4.6 

Zawartość pyłów wg PN-
EN 933-1 

a) w kruszywie grubym* 

fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tablica 8 

b) w kruszywie 
drobnym* 

fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tablica 8 

4.7 Jakość pyłów 
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w 

mieszankach 
- 

5.2 

Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie 
wyższa niż: 

LA40 LA35 LA35 LA40 Tablica 9 

5.3 
Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego wg 
PN-EN 1097-1 

MDEDeklarow
ana 

MDEDeklaro
wana 

MDEDeklaro
wana 

MDEDeklarow
ana 

Tablica 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 
1097-6, rozdział 7, 8 albo 
9 

Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana - 

5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 
1097-6, rozdział 7,  
8 albo 9 (zależności od 
frakcji) 

WcmNR 

WA242** 

WcmNR 

WA242** 

WcmNR 

WA242** 

WcmNR 

WA242** 
- 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne 
w kwasie  
wg PN-EN 1744-1 

ASNR ASNR ASNR ASNR Tablica 13 

6.3 
Całkowita zawartość 
siarki wg PN-EN 1744-1 

SNR SNR SNR SNR Tablica 14 

6.5.2.1 
Stałość objętości żużla 
stalowniczego wg PN-
EN 1744-1, rozdział 19.3 

V5 V5 V5 V5 Tablica 16 

6.5.2.2 

Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 
1744-1, p.19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu - 

6.5.2.3 

Rozpad żelazawy w 
żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 
1744-1, p. 19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu - 

6.5.3 
Składniki rozpuszczalne 
w wodzie wg PN-EN 
1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg 
odrębnych przepisów 

- 

6.5.4 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich jak: drewno, szkło, plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 
- 
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7.2 
Zgorzel słoneczna 
bazaltu wg PN-EN 1367-
3, wg PN-EN 1097-2 

SBLA SBLA SBLA SBLA - 

7.3.3 
Mrozoodporność na 
frakcji kruszywa 8/16 wg 
PN-EN 1367-1 

F7 F4 F4 F4 Tablica 20 

Zał. C Skład materiałowy Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany - 

Zał.C. 

podrozd
ział 

C.3.4 

Istotne cechy 
środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 

źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 

- 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych. 

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność. 

Zgodnie z KTKNPiP i KTKNS warstwa podbudowy pomocniczej nie występuje w rozwiązaniach 
zaproponowanych w Katalogach dla kategorii ruchu KR1-KR2. 

2.3. Wymagania wobec mieszanek 

W warstwach podbudowy zasadniczej i pomocniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw: 
 0/31,5 mm, 
 0/45 mm, 
 0/63 mm. 

 
2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej 

2.4.1. Zawartość pyłu 

Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spełniać 
wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6. Zawartość pyłów należy oznaczać według PN-EN 933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy badać i deklarować po, 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance ,po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 2.6 
 
2.4.2. Zawartość nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 2.6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
2.4.3. Uziarnienie 

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy 
pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rysunkach 2.1, 2.2 i 2.3. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunkach. 
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest 
spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych 
granicznych podanych na rysunkach 2.1, 2.2 i 2.3. 
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Rys. 2.1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm do podbudowy pomocniczej 

 

 

 

Rys. 2.2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/45 mm do podbudowy pomocniczej 

 

 
 

Rys. 2.3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/63 mm do podbudowy pomocniczej 
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Oprócz wymagań podanych na rysunkach 2.1, 2.2 i 2.3, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych             
w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2.2 i 2.3, aby zapewnić 
jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
 
 
Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka 
zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia 
mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 
0/45 ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8  ±8 - 
0,63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 

 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
podanych w tablicy 2.2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 2.3. 
 
Tablica 2.3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas 
badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszanka 
 

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

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5 

0/31,5 
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 
2.4.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 2.6. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie wrażliwości na mróz 
(wskaźnik SE4), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN EN 
13286-2. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy 
pomocniczej. Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w 
trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2.6. 
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2.4.6. Wskaźnik CBR 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. 
Wymaganie wg tablicy 2.6. 
 
2.5. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej 

2.5.1. Zawartość pyłu 

Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy 
zasadniczej, powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 2.6. 
Zawartość pyłów należy oznaczać wg PN-EN 933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 2.4. 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy 
podbudowy zasadniczej. 
 
2.5.2. Zawartość nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 2.6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
 
2.5.3. Uziarnienie 

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy 
zasadniczej muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunkach 2.4, 2.5 i 2.6 
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest 
spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych 
granicznych podanych na rysunkach 2.4, 2.5 i 2.6. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. 

 
Rys. 2.4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej 
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Rys.2.5 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/45 mm do warstw podbudowy zasadniczej 

 
 

 Rys. 2.6 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/63 mm do warstw podbudowy zasadniczej 

 
Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP 
w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2.4 i 2.5, aby zapewnić jednorodność            
i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
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Tablica 2.4. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka 
zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia 
mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 

0/45 ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 - 

0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 

 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
podanych w tablicy 2.4, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 2.5. 
 
Tablica 2.5. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas 
badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszank
a 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach, 

[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5 

 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

min
. 

max
. 

4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 
2.5.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania tablicy 2.6. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz 
(wskaźnik SE4), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN EN 
13286-2. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy 
zasadniczej. 
2.5.5. Zawartość wody 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2.6 
 
2.5.6. Wskaźnik nośności CBR 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora 
do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 
13286-47. Wymaganie wg tablicy 2.6. 
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2.6. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do nawierzchni pobocza oraz nawierzchni drogi lub 
zjazdu   

2.6.1. Zawartość pyłu 

Określona według PN EN 933-1 zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach musi spełniać wymagania kategorii 
podanej w Tablicy 2.6. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w Tablicy 2.6. 
 
2.6.2. Zawartość nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania 
podane w Tablicy 2.6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
 
2.6.3. Uziarnienie 

Określenie według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy nawierzchni z 
kruszywa niezwiązanego powinno spełniać wymagania podane na rysunku 2.7. Jako wymagania mają znaczenie 
tylko podane na rysunkach wartości liczbowe. W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw 
należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 
mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku 2.7. 
 

Rys. 2.7. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni 

 

 

2.6.4. Odporność na działanie mrozu 

Mieszanki kruszyw niezwiązanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego powinny spełniać 
wymagania wg. Tablicy 2.6. 
Wymagania wobec wrażliwości na mróz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotyczą badania materiału 
po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do nawierzchni z 
kruszywa niezwiązanego, o ile szczegółowe rozwiązania tego nie przewidują. 
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2.6.5. Zawartość wody 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6. 
 
Tabela 2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

Rozdział 
w PN-

EN 
13285 

Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej  
przeznaczonej do: Odniesienie  

do tablicy 

w PN-EN 13285 

podbudowy 
pomocniczej 

KR 3 - 7 

podbudowy 
zasadniczej 

KR 1 - 7 

Nawierzchnia 

KR 1 – 2 

 

4.3.1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 
0/31,5; 0/45; 

0/63 
0/31,5; 0/45; 

0/63 
0/31,5; 0/45; 

0/63 
Tablica 4 

4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 
kategoria UF 

UF12 UF9 UF15 Tablica 2 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: 

kategoria LF 
LFNR LFNR LF8 Tablica 3 

4.3.3 
Zawartość, nadziarna: kategoria 
OC: 

OC90 OC90 OC90 Tablica 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.1 rys. 2.2 rys. 2.3 Tablica 5 i 6 

- 

Kształt kruszywa grubego wg PN-
EN 933-4 

a) maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 

FINR FI50 FI50 - 

- 

lub  

b) maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

SINR SI55 SI55 - 

- 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym 
(≥4mm)wydzielonym z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg. PN-EN 
933-5, kategoria nie niższa niż 

CNR 

C90/3  

C50/30 

C90/3 

C50/30 

- 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

wg. tablicy 2.2 wg. tablicy 2.4 brak wymagań Tablica 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
różnice w przesiewach 

wg. tablicy 2.3 w. tablicy 2.5 brak wymagań Tablica 8 
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4.5 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE4,  

co najmniej 

40 45 35 - 

- 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

LA40 LA35 LA40 - 

- 
Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

Deklarowana Deklarowana Deklarowana - 

- 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z 
mieszanki) 

wg PN-EN 1367-1 

F7 F4 F4 - 

- 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej 

≥ 60 ≥ 80 ≥ 40 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki 
w warstwie odsączającej po 
zagęszczeniu wg metody Proctora 
do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0, 
współczynnik filtracji, co najmniej 
cm/s 

brak wymagań brak wymagań brak wymagań - 

 
Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej,% (m/m), wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

80 – 100 80 – 100 80 – 100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2. 
 

2.7. Woda 

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008. 
2.8. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw 

Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych 
próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w p.2.3. 
 
2.9. Dodatkowe wymagania 

Podbudowa wykonywana bezpośrednio na podłożu gruntowym powinna spełniać warunek szczelności warstwy 
(nieprzenikania cząstek): 
 
D15 / d85 ≤ 5 

 
w którym: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża spoiwami 
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót 

3.2.1. Sprzęt do wykonania podbudów powinien być dobrany przez Wykonawcę tak, aby zabezpieczył jakość 
zgodnie z Dokumentacją Projektową w ilości i rodzaju gwarantującym wykonanie robót zgodnie z 
harmonogramem i terminem zakończenia inwestycji. 

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwiązanej winna być rozkładana za pomocą urządzeń 
uniemożliwiających segregację. Na ciągu głównym należy podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej 
rozkładać układarkami. 

3.2.2. Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwiązanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w pobliżu palcu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw, 
wyposażone w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki 
o wilgotności optymalnej. Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje 
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności, 

 układarek na ciągu głównym (obowiązkowo podbudowa zasadnicza), 
 równiarek lub układarek na pozostałych drogach (podbudowa pomocnicza i zasadnicza) i pozostałych 

warstwach (podbudowa pomocnicza) dla ciągów głównych. Za zgodą Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego do rozkładania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od KR3 
można dopuścić spycharki, 

 walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
 innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Transport kruszyw 

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

4.2.2. Wykonawca powinien zapewnić minimalizację odległości transportowych przy zachowaniu wymagań 
projektowych. Organizację transportu należy przeprowadzić z uwzględnieniem zmienności w dostępności dróg i 
powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiałów do wykonania nasypu). 

4.2.3. W organizacji transportu Wykonawca uwzględni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe, wymagania 
wynikające z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczące ładunku przez czynniki zewnętrzne (instalacje, 
konstrukcje, dopuszczalne obciążenia), wymagania ochrony środowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do 
załadunku, w przypadku samochodów. 

4.2.4. Należy przestrzegać ograniczeń dotyczących ruchu budowlanego, podanych w punkcie 5.7 SST 
D.02.00.00 „Roboty ziemne. Wykonanie wykopów” i w punkcie 5.16 SST D.02.03.01 „Roboty ziemne. 
Wykonywanie nasypów”. 

4.2.5. Zwiększenie odległości transportu ponad odległości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
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4.2.6. Transport i wyładunek mieszanki niezwiązanej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz 
nie powinien powodować segregacji składników oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa może 
odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed segregacją, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

4.2.7. Materiały sypkie należy przewozić w sposób eliminujący możliwość wysypywania, pylenia oraz innego 
zanieczyszczenia środowiska. 

4.2.8. Transport pozostałych wyrobów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 

5.1.1. Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

5.2.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi/Zamawiającemu do akceptacji Projekt 
Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. 

5.2.2. Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST.  

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszych SST. 

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  
 przygotowanie podłoża, 
 wytwarzanie mieszanki kruszywa, 
 odcinek próbny, 
 wbudowanie mieszanki, 
 zagęszczanie mieszanki, 
 utrzymanie wykonanej warstwy, 
 roboty wykończeniowe. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze  

5.3.1. Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego: 

 ustalić lokalizację robót, 
 przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
 usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
 wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
 zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

 
5.3.2. Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy podbudowy 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do 
kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Powinny być one ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i 
nie powinno być rzadsze, niż co 10m. Jeżeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie 
układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, 
aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej.  
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Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
w stanie niezagęszczonym. 

Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

Zamiennie można zastosować wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe przez jednoznaczne zdefiniowanie w 
pamięci elektronicznej maszyn wyposażonych w system sterowania 3D wszystkich elementów geometrii 
warstwy podbudowy. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

5.4.1. Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego 
cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujące odchylenia od 
wymaganej równości, spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione. 

5.4.2. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego z tolerancjami określonymi 
w niniejszych ST. 

5.4.3. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać na odpowiednio 
przygotowanej warstwie, zgodnie z właściwymi ST. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny 
być one usunięte wg zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego. 

5.4.4. Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badań modułów odkształceń metodą VSS. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

5.5.1. Przed przystąpieniem do robót w terminie uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru/Koordynatorem/Zamawiającym, Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi/Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego do wykonania badań kontrolnych. Projektowanie polega na doborze 
kruszywa do mieszanki oraz zawartości wody. Procedura projektowania powinna być oparta na próbkach 
laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich 
samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy. 

5.5.2. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

5.5.3. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość 
produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

5.6. Odcinek próbny 

5.6.1. Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego zagęszczenia; 
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
 D 04.04.02. 
 D 04.04.02. 
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5.6.2. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na budowie. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego. 

Po wykonaniu odcinka próbnego Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi/ 
Zamawiającemu przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych. Po akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego Wykonawca przystąpi do zasadniczych robót związanych z wykonaniem 
warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego hydraulicznie. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora /Zamawiającego. 

5.7. Wbudowanie mieszanki 

5.7.1. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego. 

5.7.2. 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. 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. 

5.7.3. Zawartość wody w mieszance zagęszczonej musi być zgodna z granicami podanymi w tablicy 2.6. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. 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. 

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. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

5.8. Zagęszczanie mieszanki 

5.8.1. Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż 
do osiągnięcia wymaganego w ST 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. 

Zagęszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej 
krawędzi podbudowy. 
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5.8.2. 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. 

5.8.3. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności optymalnej. W 
ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie warstwy powinno być 
równomierne na całej szerokości. 

5.8.4. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,03 (KR3-KR7) oraz 1,00 dla pozostałych dróg. 
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. Zagęszczenie podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego 
modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. Wskaźnik zagęszczenia 
podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności wg tablicy 6.8. 

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy 

5.9.1. Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.  

5.10. Roboty wykończeniowe 

5.10.1. Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego 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. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 
6. 

6.1.2. Badania i pomiary dzielą się na: 

a)  badania i pomiary Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

b)  badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora /Zamawiającego 
przez Laboratorium Zamawiającego.  

Badania i pomiary kontrolne dzielą się na podstawowe, dodatkowe i arbitrażowe. 

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań 
i pomiarów kontrolnych dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.  

Badania obejmują: 

 pobranie próbek, 
 zapakowanie próbek do wysyłki, 
 transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania, 
 przeprowadzenie badania, 
 sprawozdanie z badań.  
Pomiary obejmują terenową weryfikację cech warstwy. 
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6.2. Badania i pomiary Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania, czy jakość 
wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. 

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą D 

04.04.02. 

zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w SST. Wyniki badań będą 
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać 
Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi/Zamawiającemu. 

6.3. Badania i pomiary kontrolne 

Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora, a których celem jest 
sprawdzenie, czy jakość zastosowanych materiałów oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 

Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium 
Zamawiającego/Inspektor Nadzoru/Koordynator przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiającego. 

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez Laboratorium Zamawiającego. 

Strony Kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej działki roboczej. 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. 

6.5. Badania i pomiary arbitrażowe 

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych 
dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru/Koordynatora, 
Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe 
wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA), które nie wykonywało 
badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża 
Inspektor Nadzoru/Koordynator po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje 
laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe. 

6.6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 przedstawić Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi/Zamawiającemu do akceptacji źródła poboru mieszanki 
oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów 
składowych.  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp.), 

 opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa oraz przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi/Zamawiającemu wraz z wynikami badań do zatwierdzenia; 
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 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w pkt. 2. 

6.6.1. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi/Zamawiającemu do akceptacji. 

6.6.2. Ważność wykonanych przez producenta mieszanki niezwiązanej pełnych badań materiałów wsadowych,            
w trakcie złożenia do akceptacji razem z receptą nie może przekroczyć pół roku od dnia wykonania tych badań. 
Badania materiałów wsadowych w ramach badań własnych Wykonawcy należy powtarzać jeden raz na rok. 

6.7. Badania w czasie robót 

6.7.1. Wykonawca powinien wykonywać badania i pomiary z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w tablicy 6.7. 

Tablica 6.7. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa 
niezwiązanej  

Lp. Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
warstwy przypadająca na jedno 

badanie [m2] 

1 Uziarnienie mieszanki 
1 3000 

2 Zawartość wody w mieszance 

3 Zagęszczenie i nośność podbudowy 2 6000 

4 
Badanie właściwości innych niż 
uziarnienie mieszanki 

przy zatwierdzeniu materiału i przy każdej istotnej zmianie jego 
właściwości, zmianie złoża, zmianie producenta oraz w razie 

wątpliwości co do jakości wbudowywanej mieszanki 

 

6.7.2. Uziarnienie mieszanki 

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana minimum 1 raz na każdej dziennej 
działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno mieścić się pomiędzy odpowiednimi krzywymi granicznymi wg 
WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw. 

6.7.3. Zawartość wody w mieszance 

Zawartość wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zagęszczania badana według PN-EN 13286-2 
powinna odpowiadać wymaganej w granicach określonych w WT-4 2010. 

6.7.4. Zagęszczenie i nośność warstwy 

6.7.4.1. Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych za pomocą 
płyty VSS o średnicy 30 cm. 

6.7.4.2. Nośność podbudowy należy uznać za prawidłową, gdy wtórny moduł odkształcenia E2 oznaczony za 
pomocą płyty VSS jest nie mniejszy niż wymagana wartość, określona w KTKNPiP 2014 lub KTKNS 2014, 
odpowiednia dla danej warstwy i określona w Dokumentacji Projektowej. 
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Tablica 6.8. Wymagania dla nośności  

Badanie drogi o ruchu 
KR1-KR2 

drogi o ruchu 
KR3-KR4 

drogi o ruchu 
KR5-KR7 

Wskaźnik zagęszczenia Is dla podbudowy 
pomocniczej          i zasadniczej 

≥  1,00 ≥  1,00 ≥  1,03 

Wskaźnik odkształcenia Io dla podbudowy 
pomocniczej         i zasadniczej 

≤  2,20 ≤  2,20 ≤  2,20 

Wtórny moduł odkształcenia E2 dla podbudowy 
zasadniczej 

≥  130 MPa ≥  160 MPa ≥  180 MPa 

Wtórny moduł odkształcenia E2 dla podbudowy 
pomocniczej 

≥  80 MPa ≥  100 MPa ≥  120 MPa 

 

6.7.4.3. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik odkształcenia Io, określony 
stosunkiem wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu E1, jest nie większy niż 2,2.  

6.7.4.4. Zagęszczenie warstwy podbudowy można sprawdzić na dwa sposoby: 

I. Metodą obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205. Moduły odkształcenia należy wyznaczyć 
dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe 
obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa. 
 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E 





4

3

 
 
w którym: 
E – moduł odkształcenia (MPa) 
p – różnica nacisków (MPa) 
s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 
D – średnica płyty (mm) 
 

II. W drugim sposobie pomiar płytą statyczną VSS na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, należy przeprowadzać z zastosowaniem metodyki zgodnej z wytycznymi GDDKiA (pismo 
DODP -22/4100/215/98). 
 
I CYKL 

 obciążanie pierwotne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami w sposób następujący: 
0,00 MPa - 0,05 MPa - 0,15 MPa - 0,25 MPa - 0,35 MPa - 0,45 MPa - 0,55 MPa 

Czas trwania poszczególnych stopni obciążenia wynosi 1min. Jeżeli różnica dwóch kolejnych odczytów na 
czujnikach nie przekroczy 0,02mm, można przejść do następnego (wyższego) stopnia obciążenia 
jednostkowego. 
 odciążanie pierwotne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami w sposób następujący: 

0,55 MPa - 0,15 MPa – 0,05 MPa – 0,00 MPa. 
Czas trwania poszczególnych stopni odciążania wynosi 1min. Jeżeli różnica dwóch kolejnych odczytów na 
czujnikach nie przekroczy 0,02mm, można przejść do następnego (wtórnego) stopnia obciążania 
jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odciążenia wynosi 5min. 
 
II CYKL 

 obciążanie wtórne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami jak w I cyklu, 
 odciążanie wtórne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami jak w I cyklu. 
 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 
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E1, E2 = ¾ D (Δp/Δs)      [MPa] 

gdzie: 
D  - średnica płyty (D=300), mm 
Δp - przyrost obciążenia jednostkowego w I cyklu od 0,25 do 0,35 MPa  
oraz w II cyklu od 0,25 do 0,45 MPa 
Δs  - przyrost odkształcenia odpowiadający przyjętemu zakresowi obciążenia, mm 

6.7.4.5. Bieżące badania kontrolne nośności warstwy z mieszanki kruszywa Wykonawca może przeprowadzać 
metodami alternatywnymi, np. lekką płytą do obciążeń dynamicznych. 

6.7.4.6. Alternatywnie dopuszcza się kontrolę i ocenę nośności na powierzchni warstwy materiału na podstawie 
oznaczenia wartości modułu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej płyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie  

tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i akceptacji przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora/ 
Zamawiającego korelacji wartości wtórnego modułu odkształcenia E2, stanowiących kryterium akceptacji 
nośności, z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w 
konkretnym przypadku i określonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD. W przypadku 
stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelację należy ustalić dla każdego typu urządzenia. 

6.7.4.7. W przypadku stosowania płyty LPD należy uwzględnić właściwe dla tej metody ograniczenia w zakresie 
jej stosowalności. Metody tej nie należy jednak wykorzystywać do badań odbiorowych warstwy. 

6.7.4.8. Wykonawca zobowiązany jest zapewniać laboratorium Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego na swój koszt pojazdy ciężarowe stanowiące przeciwwagę do 
oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez obciążenie płyta statyczną (badanie aparatem VSS) w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego. 

6.7.5. Właściwości kruszywa 

Właściwości mieszanki kruszywa inne niż uziarnienie powinny być badane okresowe na polecenie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego oraz w razie wątpliwości co do jakości mieszanki. Próbki do badań 
powinny być pobierane losowo w obecności Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego. 

6.8. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy 

Tablica 6.8.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy zasadniczej  

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

  
   

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły na każdym pasie ruchu łatą 

  długości 4m lub metodą równoważną (planografem) 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą długości 2m 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe**) 
dla każdej jezdni  co 20m na odcinkach prostych                    

i co 10m na łukach; w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km 

7 Grubość 10 razy na 1 km 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

**) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającemu do akceptacji propozycję miejsc pomiarowych. 

6.9. Dopuszczalne tolerancje dotyczące cech geometrycznych 

Tablica 6.9. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy 

Lp. Cecha mierzona Tolerancja 

1 Szerokość warstwy ±10cm 

2 Równość podłużna +10mm / -15mm 

3 Równość poprzeczna +10mm / -15mm 

4 Spadki poprzeczne ±0,5% 

5 Rzędne wysokościowe +1 cm / -2 cm 

6 Ukształtowanie osi w planie ±5cm 

7 Grubość warstwy +10mm / -15mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

7.1.1. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8. 

8.1.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora /Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1.3. Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów 
kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

8.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w SST), to 
Inspektor Nadzoru/Koordynator/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu 
naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe 
(zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego SST), a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest 
zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość lub przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o 
zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potrąceń 

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inspektor Nadzoru/Koordynator/Zamawiający.  
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W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego na zastosowanie programu 
naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST 
zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt. 

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w 
innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

9.1.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako ryczałt. 

9.2. Kwota ryczałtu za Roboty 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Kwota ryczałtu za Roboty będzie obejmować między innymi: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 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, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
 roboty wykończeniowe, 
 odwiezienie sprzętu, 
 zawiera wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami 

niniejszych SST. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej (1 m2) 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, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
 roboty wykończeniowe, 
 odwiezienie sprzętu, 
 zawiera wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami 

niniejszych SST. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, SST, specyfikacji 
technicznej i postanowień Inspektora Nadzoru/Koordynator /Zamawiającego. 
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D.04.02.02 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Cena wykonania robót określonych niniejszymi SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi/Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 
w obiektach drogowych i budownictwie drogowym 

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania. 
3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

4. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego 
– Metoda przesiewowa. 

5. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 2: Oznaczenie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości. 

6. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren- 
Wskaźnik kształtu. 

7. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych. 

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

9. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena zawartości drobnych 
cząstek- Badania błękitem metylenowym. 

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania 
odporności na rozdrobnienie. 

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

12. PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczenie mrozoodporności. 

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

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

15. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody 
badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Zagęszczanie 
aparatem Proctora. 

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

17. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
18. BN-8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
10.2. Inne dokumenty 

1. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, 
Warszawa 1998r. 

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Politechnika Gdańska 2014 r. 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz.U. z 2016, poz. 124). 
4. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne. Załącznik nr 3 do 

Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r. 
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5. Załącznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modułu odkształcenia warstw 
konstrukcyjnych podatnych i podłoża przez obciążenie płytą VSS. 

6. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, 
Warszawa 1998r. 

7. Projekt RID I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu Zadanie 6 Załącznik 9.6 „Wytyczne 
wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu nawierzchni betonowych”, Warszawa 2019 r. 
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D 04.05.01. 

D.04.05.01. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudów z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP 
Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

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

1.3 Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wzmocnionego podłoża w z mieszanek kruszywa związanego hydraulicznie cementem wg WT5 2010r. W zakres 
robót wchodzi wykonanie wzmocnionego podłoża z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 o grubości 15cm na 
zjazdach oraz chodnikach.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Mieszanka związana cementem (CBGM) - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa 
o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.  

1.4.2. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne i spoiwo hydrauliczne  

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża. Może się składać z kilku warstw o różnych właściwościach.  

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę 
podbudowy pomocniczej lub podłoże.  

1.4.5. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

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

 2. Materiały  

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

2.1. Kruszywo  

Należy stosować kruszywo spełniające wymagania PN-EN 13242. Wymagania wobec kruszywa do warstw 
podbudowy i podłoża ulepszonego z mieszanek związanych cementem. 

Właściwość Deklarowane kategorie lub wartości Odniesienie 
do PN-EN 
13242:2004 

Rozdział/punkt w normie PN-EN 13242 W odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy 
Związanej warstwy 
podbudowy pomocniczej i 
ulepszonego podłoża 

Związanej warstwy 
podbudowy zasadniczej 
wszystkie kategorie ruchu 
(KR1-KR6) 
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wszystkie kategorie ruchu 
(KR1-KR6) 

4.1 Frakcje/ zestaw sit # 1,2,4,5.6,8,11.2,16,22.4,31.5,45,63,90   
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

Tabl.1 

wszystkie frakcje dozwolone wszystkie frakcje dozwolone 
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN  933-1 GC80/20 

GF80 
GA75 

GC80/20 
GF80 
GA75 

Tabl.2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1 

GTCNR GTCNR Tabl.3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
wg PN -EN 933-1 

GTFNR 
GTANR 

GTFNR 
GTANR 

Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego - maksymalne 
wartości wskaźnika płaskości wg PN-EN 
933-3*) 

FIDeklarowane FI50 Tabl.5 

Kształt kruszywa grubego - maksymalne 
wartości wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-
4*) 

SIDeklarowane SI50 Tabl.6 

4.5 Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
pow. przekrusz. lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-5 

CNR CNR Tabl.7 

4.6 Zawartość pyłów**) w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-1 

fDeklarowana fDeklarowana Tabl.8 

Zawartość pyłów**) w kruszywie drobnym 
wg PN-EN 933-1 

fDeklarowana fDeklarowana Tabl.8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań Brak wymagań  
5.2 Odporność na rozdrabnianie kruszywa 

grubego wg PN-EN 1097-2 
LA60 LA50 Tabl.9 

5.3 Odporność na ścieranie wg PN-EN 1097-1 MDENR MDENR Tabl.11 
5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 

7,8 albo 9 
Deklarowana Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001 
rozdział 7,8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana  

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-
EN 1744-1 

-kruszywo kam. AS0,2 
-żużel kawałkowy 
wielkopiecowy  AS1,0 

-kruszywo kam. AS0,2 
-żużel kawałkowy 
wielkopiecowy  AS1,0 

Tabl.12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-
1 

kruszywo kam. SNR 
-żużel kawałkowy 
wielkopiecowy  S2 

kruszywo kam. SNR 
-żużel kawałkowy 
wielkopiecowy  S2 

Tabl.13 

6.4.1 Skladniki wplywające na szybkość wiązania 
i twardnienia mieszanek związanych 
hydraulicznie  

deklarowana deklarowana  

6.4.1.2 Stałość objętości żużla stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1:1998, rozdział. 19.3 

V5 V5 Tabl.14 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-1:1998, p19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 Skladniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-
EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych 
dla środowiska wg odrębnych 
przepisów 

Brak substancji szkodliwych 
dla środowiska wg odrębnych 
przepisów 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak 
drewno, szkło, plastik 
mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

Brak ciał obcych takich jak 
drewno, szkło, plastik 
mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
3, wg PN-EN 1097-2 

SBLA SBLA  

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 
7(Jeśli kruszywo nie spełni warunku WA242, 
to należy zbadać jego mrozoodporność wg 
p.7.3.3. tablicy1.) 

WA242 WA242 Tabl. 16 

7.3.3 Mrozoodporność na kruszywa frakcji 8/16 
wg PN-EN 1367-1 (Badanie wykonane tylko 
w przypadku, gdy nasiąkliwość kruszywa 
przekracza WA242) 

- skały magmowe i 
przeobrażone:  F4 
- skały osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: F10 
(F25***) 
 

F4 Tabl.18 

Załącznik 
C, pkt. 
C.3.4 

Skład mineralogiczny deklarowany Deklarowany  

Załącznik 
C, pkt. 
C.3.4 

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

*) Badaniem wzorcowym oznaczenia kształtu kruszywa grubego jest wskaźnik płaskości 
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić  w wybranych krzywych granicznych wg p.1.2.3.1 
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

  
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia.  

2.2. Cement  

Należy stosować cement spełniający wymagania PN-EN 197-1. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od 
minimalnych wartości przedstawionych w tablicy:  

Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 
>8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 
<2,0 5 

 

2.3. Woda  

Woda powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN- 1008. 
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2.  

2.4. Preparaty do pielęgnacji warstwy  

W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one posiadać 
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. Cały sprzęt 
powinien być zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonania stabilizacji w mieszarce należy stosować 

następujący sprzęt:  mieszarki stacjonarne wyposażone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz 

objętościowe dla wody,  spycharki, równiarki,  przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do 

równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do 

zagęszczania,  zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych.  
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4. Transport  

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

 4.1. Transport kruszywa  

Kruszywo może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  

4.2. Transport cementu  

Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

4.3. Transport wody  

Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to powinna być 
dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem.  

4.4. Transport mieszanki  

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający 
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować samochody 
samowyładowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

5. Wykonanie Robót  

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

5.1. Przygotowanie podłoża  

Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową z 
tolerancjami określonymi w niniejszej ST.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2o C oraz wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać prac, jeżeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2o C w czasie najbliższych 7 dni.  

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania recepty, która powinna zawierać ilości poszczególnych składników, 
wytrzymałość na ściskanie R28, wskaźnik mrozoodporności, max gęstość objętościową, wilgotność optymalną.  

5.4. Przygotowanie mieszanki  

Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z receptą laboratoryjną. Zaprojektowany skład mieszanki 
powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości zgodnych z wymaganiami.  

5.5. Metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych  

Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z receptą laboratoryjną. Składniki mieszanki powinny 
być dozowane w ilościach określonych receptą laboratoryjną z uwzględnieniem naturalnej wilgotności gruntu. 
Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 
minuty. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco 
kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać  
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wilgotności optymalnej z tolerancją -10% i +20% jej wartości. Transport mieszanki z wytwórni w miejsce 
wbudowania powinien się odbywać przy pomocy środków transportowych samowyładowczych w sposób 
zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do 
wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy.  

5.6. Zagęszczanie  

Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. Operację 
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godziny od chwili dodania 
wody do mieszanki w przypadku stabilizacji kruszywa w mieszarkach. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniżenia, rozwarstwienia powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

mieszanki Is0,97 wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481, określonego wg BN-
77/8931-12. Badanie prowadzimy bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania.  

5.7. Spoiny robocze  

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.  

5.8. Pielęgnacja wykonanej warstwy  

Pielęgnacja warstwy polega na skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,51,0 kg/m2 po odparowaniu wody. Inne 
sposoby pielęgnacji mogą być zastosowane przez Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Inspektora. W okresie 
pielęgnacji nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po wykonanej warstwie.  

6. Kontrola jakości Robót  

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

6.1. Badania w czasie robót  

6.1.1. Częstotliwość i zakres badań  

Częstotliwość i zakres badań określi Inspektor  

6.1.2. Badanie kruszywa  

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z podanym w pkt. 2.1.  

6.1.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10 %, -20% jej wartości. 

6.1.4. Zagęszczenie mieszanki  

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1. 

 6.1.5. Grubość  

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5m od krawędzi. 

Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1cm.  

6.1.6. Wytrzymałość na ściskanie  

Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna być równa 
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lub większa  od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy: 

Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 

Kolumna 1 2 3 
Wiersz Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa Klasa 

wytrzymałości Wytrzymałość charakterystyczna RC 
Próbki walcowe 

H/Da=2,0 
Próbki walcowe 

H/Da=1,0b 
1 Brak wymagań C0 
2 1,5 2,0 C1,5/2,0 
3 3,0 4,0 C3/4 
4 5,0 6,0 C5/6 
5 8,0 10,0 C8/10 
6 12 15 C12/15 
7 16 20 C16/20 
8 20 25 C20/25 

a H/D= stosunek wysokości do średnicy próbki 
b H/D= 0,8do 2,1l 

 

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem  

Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 5.  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1. Grubość 1 raz na 100m 
2. Szerokość 
3. Równość podłużna 
4. Równość poprzeczna 
5. Spadki poprzeczne 
6. Rzędne wysokościowe i 

ukształtowanie w planie 
6.2.1. Grubość  

Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10% i – 15%.  

6.2.2. Szerokość  

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

6.2.3. Równość  

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy 
mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać 15mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 

 6.2.5. Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -2cm, 
+0cm.  

7. Obmiar Robót  

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) warstwy z mieszanki CBGM o określonej klasie i grubości.  
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8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  

9. Podstawa płatności  

Cena wykonania 1m2 warstwy z mieszanki CBGM obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,  

 opracowanie recepty laboratoryjnej,  

 wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiałów i urządzeń pomocniczych,  

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  

 pielęgnacja wykonanej warstwy  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  
10. Przepisy związane  

10.1. Normy 

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - oznaczanie odporności na ścieranie 
(mikro-Deval) 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczani aodporności na 
rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - 
Część 1: Oznaczenie mrozoodporności 
PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - 
Badanie w siarczanie magnezu 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - 
Część 3:Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 
wymywanie kruszyw 
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 1: Laboratoryjne metody 
oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności - Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek 
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 2: Metody określania 
gęstości i zawartości wody - Zagęszczenie metodą Proctora 
PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 41: Metoda oznaczania 
wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. Mieszanki niezwiązane i związane 
spoiwem hydraulicznym - Część 44: Metoda oznaczania wskaźnika alfa granulowanego żużla wielkopiecowego 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metoda badania do 
określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 50 Metoda sporządzania 
próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczenia na stole wibracyjnym 
PN-EN 14227-11 Mieszanki związane hydraulicznie - Specyfikacje - Część 11: grunty stabilizowane wapnem 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczenie stopnia zmielenia 
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PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące elementów powszechnego 
użytku 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczeni eskładu ziarnowego - Metoda 
przesiewu 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika 
płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn - wskaźnik 
kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw  - Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Część 8: Badanie zawartości drobnych cząstek. 
Badania wskaźnika piaskowego 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badania błękitem metylenowym 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i wymagania 
Pn-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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D-04.10.01. Podbudowa z mieszanki mineralno – cementowo - emulsyjnej  

1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z 
mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej wykonanej metodą recyklingu głębokiego „na zimno" w związku z 
Przebudową drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

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

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
drogi powiatowej nr 4017W w miejscowości Barak i obejmują wykonanie: – podbudowy z mieszanki mineralno-
cementowo-emulsyjnej o grubości 15 cm po zagęszczeniu wykonanej metodą recyklingu głębokiego "na zimno" 
na miejscu, z uzupełnieniem mieszanką 0/32 z kruszywa łamanego w ilości określonej w recepturze; mieszanka 
m-c-e może być również wytworzona w wytwórni stacjonarnej, pozwalającej uzyskać lepszą dokładność 
dozowania składników.  

Uwaga: Recepty na mieszanki m-c-e opracuje Wykonawca w oparciu o destrukt uzyskany z frezowania, kruszywo 
doziarniające, cement i emulsję asfaltową. Oferent powinien założyć, że w całkowitej objętości warstwy m-c-e 
będzie użyte min. 50% destruktu. Po wykonaniu podbudowy m-c-e Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny 
ofertowej dokonać pomiaru niwelety na całym wykonywanym odcinku (pomiar należy dokonać w 3 punktach w 
osi jezdni i na obu krawędziach jezdni). Wykonując podbudowę z mieszanki m-c-e należy dążyć do wykonania 
jak najbardziej podatnej podbudowy, aby zminimalizować ryzyko powstania spękań odbitych, które mogą pojawić 
się na takiej nawierzchni. Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna jest mieszanką dość wrażliwą ze względu 
na wykonywanie jej w technologii mieszania na miejscu oraz zastosowanie materiałów z recyklingu. W trakcie jej 
wykonywania należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych i zasad dobrej praktyki inżynierskiej. 
Nawierzchnie z podbudowami z mieszanki m-c-e są narażone na powstawanie spękań. O trwałości takiej 
nawierzchni w dużym stopniu decyduje odpowiednie utrzymanie bieżące. W przypadku pojawienia się spękań 
należy je jak najszybciej uszczelnić.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa z mieszanki m-c-e - warstwa nośna nawierzchni drogowej wykonana na zimno wg technologii 
na miejscu lub wytworzona na zimno w wytwórni stacjonarnej, która ma cechy warstwy podatnej.  

1.4.2. Destrukt - materiał powstały w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w 
temperaturze otoczenia, rozkruszony do postaci okruchów związanych lepiszczem bitumicznym lub spoiwem 
cementowym.  

1.4.3. Recykling głęboki - proces technologiczny polegający na użyciu destruktu po ewentualnym doziarnieniu go 
kruszywem, dodaniu cementu i emulsji asfaltowej lub cementu bądź emulsji asfaltowej, wymieszaniu go przy 
zachowaniu optymalnej wilgotności i z tak uzyskanej mieszanki wykonanie warstwy podbudowy.  

1.4.4. Mieszanka (m-c-e) - mieszanka o ciągłym uziarnieniu, składająca się z destruktu lub destruktu i kruszywa 
mineralnego, wymieszana sposobem na zimno z cementem i emulsją asfaltową w określonych proporcjach, w 
warunkach optymalnej wilgotności.  

1.4.5. Emulsja asfaltowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie rozpadu, że możliwe jest 
równomierne otoczenie wytrąconym z niej asfaltem wszystkich ziaren mieszanki mineralnej o ciągłym 
uziarnieniu, ułożenie i zagęszczenie tej mieszanki.  
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1.4.6. Kruszywo doziarniające – kruszywo, którego celem jest korekta krzywej uziarnienia destruktu.  

1.4.7. Cement – spoiwo hydrauliczne, którego dodatek ma regulować czas rozpadu emulsji oraz poprawić 
parametry wytrzymałościowe mieszanki MCE.  

1.4.8. Wzajemna tolerancja środków wiążących – tolerancja emulsji asfaltowej z cementem ze względu na rozpad 
emulsji oraz wiązanie spoiw hydraulicznych.  

1.4.9. Wbudowanie na zimno – proces mieszania i zagęszczania mieszanki MCE, która poprzez rodzaj 
zastosowanych materiałów wiążących zawierających bitum lub spoiwo hydrauliczne może być wbudowywana w 
temperaturze otoczenia.  

1.4.10. Optymalna zawartość płynów – zawartość wody i asfaltu pozwalająca na osiągnięcie maksymalnej gęstości 
objętościową w przyjętej metodzie zagęszczania próbek (odpowiednik wilgotności optymalnej dla gruntów). 

 1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4 i „ Instrukcji projektowania i 
wbudowywania mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych (MCE)” Wersja z dnia 10.09.2014 Gdańsk 
2014  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. Ostateczną przydatność stosowanych materiałów należy określić na podstawie badań 
gotowej mieszanki MCE. Możliwe jest, że pomimo spełnienia wymagań na etapie doboru materiałów gotowa 
mieszanka MCE nie osiągnie wymaganych parametrów. Wówczas należy ponownie przeprowadzić proces 
projektowania mieszanki MCE zmieniając jej składniki lub ich proporcje.  

2.2. Materiały wyjściowe do produkcji MCE  

Do wytwarzania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych należy stosować następujące materiały 
wyjściowe: - destrukt, - kruszywo doziarniające, - spoiwa hydrauliczne, - emulsję asfaltową, - wodę  

2.3. Wymagania dla materiałów  

2.3.1. Destrukt  

Destrukt to materiał mineralno-bitumiczny (tzn. mineralno-asfaltowy, mineralno-smołowy lub mieszany), 
mineralno-cementowy lub mineralny powstały w wyniku frezowania lub pokruszenia jednej lub kilku warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni w temperaturze otoczenia. Uziarnienie destruktu powinno być ciągłe i spełniać 
następujące wymagania: - zawartość nadziarna od 31,5 do 63 mm do 20 %, - zawartość ziaren mniejszych od 
31,5mm do 100 %, - zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm do 5 %. Destrukt nie powinien zawierać 
zanieczyszczeń obcych ani organicznych. Dopuszczalny poziom zanieczyszczeń jest następujący: - 
zanieczyszczenia organiczne, ocena wizualna - brak zanieczyszczeń, - zanieczyszczenia obce wg PN-EN 933-
11„Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 11: Klasyfikacja składników kruszywa grubego z 
recyklingu”, Σ (Rb, Rg, X)≤ 1 % m/m. Dodatkowo dla destruktu należy określić, w celach informacyjnych: - 
rodzaj lepiszcza w destrukcie (smoła, asfalt). Oznaczenie rodzaju lepiszcza należy przeprowadzić 
organoleptycznie - stosunek materiału związanego do niezwiązanego – ocenę przeprowadza się wizualnie z 
dokładnością do 10 %.  
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2.3.2. Kruszywo doziarniające  

Kruszywo doziarniające do mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej powinno spełniać wymagania normy 
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym”. Dopuszczone jest stosowanie kruszywa drobnego, kruszywa grubego 
oraz kruszywa o ciągłym uziarnieniu. Wymagania dla kruszyw podano w tablicy 2.1.  

2.3.3. Emulsja asfaltowa  

Należy stosować emulację kationową przeznaczoną do mieszanek mineralno-cementowoemulsyjnych C60B10 R 
według PN-EN 13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”. 
Zaleca się, aby emulsja spełniała dodatkowo następujące warunki:  

- rodzaj asfaltu: 50/70 lub 70/100 wg PN-EN 12591 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 
drogowych”,  

- brak rozpuszczalników i topników, 

 - emulsja powinna charakteryzować się dobrą tolerancją ze spoiwem.  

Tablica 2.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek MCE wg PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i 
związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

Lp. Właściwości Wymagania dla kruszyw KR 
1÷2KR 

1. Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) 0; 0,063; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 
22,4; 31,5; 45; 56; 63; 90 
Wszystkie frakcje dozwolone 

2. Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

G C 80/20  G F 80  G A 75 

3. Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

GT C 25/15 

4. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 

GT F 10 GT A 20 

5. . Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4:  
- Maksymalne wartości wskaźnika płaskości  
- Maksymalne wartości wskaźnika kształtu 

 
Fl 35 
Sl 40 

6. . Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanej oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

C 50/30 

7. Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 f Deklarowana 
8. Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 kategoria nie 

wyższa niż 
LA 40 

9. Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WA 24 2* 

10. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1477-1 AS NR 
11. Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1477-1 S NR 
12. Stała objętość żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1: 1998, 

rozdział 19.3 
V 5 

13. Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział 19.1 

Brak rozpadu 

14. Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, rozdział 19.2 

Brak rozpadu 

15. Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SB LA Deklarowana 
16. Mrozoodporność na frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1**  Skały magmowe i przeobrażone F 

4, Skały osadowe F Deklarowane, 
nie więcej niż 10 % 

* W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność.  
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**Wymagane w przypadku, gdy wymaganie nasiąkliwości nie jest spełnione.  

2.3.4. Spoiwa  

Należy stosować cement portlandzki CEM I lub cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 lub 42,5 
spełniający wymagania PN-EN 197-1 „Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. Stosowanie innych spoiw hydraulicznych jest dopuszczone, o ile ich korzystne 
działanie zostało potwierdzone na etapie wykonywania recepty laboratoryjnej oraz potwierdzone w trakcie 
wykonania odcinka próbnego.  

2.3.5. Woda  

Należy stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN-1008 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Woda pitna, wodociągowa, może być stosowna bez dodatkowych badań.  

3. SPRZĘT  

3.1. Do wytwarzania mieszanki MCE można stosować: - wytwórnie stacjonarne, - recyklery, - zestawy składające 
się z kilku niezależnych maszyn.  

3.2. Wytwórnie stacjonarne stosowane do wytworzenia mieszanki MCE powinny mieć możliwość równoczesnego 
mieszania destruktu, kruszywa doziaraniającego, emulsji asfaltowej, cementu i wody.  

3.3. Recyklery, czyli urządzenia mobilne wyposażone w elementy: - do frezowania warstw nawierzchni, - do 
pobierania destruktu, - do doziarniania destruktu, - do równoczesnego dozowania środków wiążących (emulsji i 
cementu) oraz wody, - do mieszania składników mieszanki przy użyciu mieszalnika o wymuszonym mieszaniu, - 
do rozkładania i wbudowywania mieszanki MCE. Recyklery można stosować do wytworzenia mieszanki 
mineralno-cementowo-emulsyjnej, o ile wykaże się ich skuteczność na odcinku próbnym i umożliwia to 
zaprojektowana technologia wykonania robót.  

3.4. Do wykonania mieszanki MCE można również stosować zestawy składające się z kilku niezależnych maszyn 
wykonujących czynności wymagane do prawidłowego przeprowadzenia recyklingu na miejscu, na zimno o ile 
wykaże się ich skuteczność na odcinku próbnym.  

3.5. Do zagęszczania mieszanki MCE należy stosować jako podstawowe ciężkie walce stalowe, wibracyjne o 
wadze minimum 14 ton. Dodatkowo można stosować inne walce (np. ogumione, stalowe) w celu nadania efektu 
końcowego wykonywanej warstwie. Efektywność zagęszczania powinna być sprawdzona na odcinku próbnym, 
przed przystąpieniem do właściwych prac.  

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

4. TRANSPORT  

4.1. Transport materiałów do wytworzenia mieszanki MCE powinien odbywać się środkami do tego 
przeznaczonymi, spełniającymi odpowiednie przepisy prawne.  

4.2. Transport kruszywa i destruktu powinien odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, wymieszaniem różnych asortymentów i frakcji oraz nadmiernym 
zawilgoceniem.  

4.3. Transport emulsji powinien odbywać się w sposób chroniący ją przed zanieczyszczeniem oraz przed utratą 
właściwości użytkowych. Zaleca się, aby transport emulsji odbywał się w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu lepiszcza.  

4.4. Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Zaleca się transport cementu luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich.  

4.5. Do transportu wody należy stosować cysterny samochodowe lub ciągnikowe.  
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4.6. Mieszanka MCE powinna być transportowana samochodami samowyładowczymi, przykryta plandekami w 
celu ograniczenia utraty wody z mieszanki MCE.  

4.7. Czas transportu mieszanki powinien być nie dłuższy niż 2 h. Jest to związane z czasem rozpadu emulsji. Jeżeli 
wykonawca wykaże, że czas rozpadu emulsji jest dłuższy to można wydłużyć czas transportu mieszanki MCE.  

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

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.1. Projektowanie mieszanki MCE  

5.1.1. Mieszanka mineralna  

Mieszanka mineralna MCE może składać się z destruktu lub destruktu i kruszywa doziarniającego. Uziarnienie 
mieszanki mineralnej powinno być tak dobrane, aby zapewnić z jednej strony nośny szkielet mineralny, a z drugiej 
strony odpowiednią urabialność niezbędną dla zapewnienia dobrej zagęszczalności i utrzymania wymaganego 
poziomu wolnej przestrzeni w zagęszczonej warstwie. Materiały powinny spełniać wymagania zawarte w 
rozdziale 2. Uziarnienie mieszanki MCE powinno być ciągłe. Maksymalny wymiar ziarna nie powinien być 
większy niż 31,5 mm, przy czym dopuszcza się do 20 % nadziarna. Uziarnienie mieszanki mineralnej MCE 
powinno mieścić się w przedziale podanym w tablicy 5.1 Uziarnienie mieszanki mineralnej określa się bez 
uwzględniania cementu. Dopuszczalne jest zaprojektowanie mieszanki mineralnej MCE bez kruszywa 
doziarniającego, o ile osiągnięte zostaną wymagania dotyczące cech fizycznych i mechanicznych.  

Tablica 5.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej MCE 

Właściwości Przesiew, [% (m/m)] 
Mieszanka MCE dla KR 1-2 

Wymiar sita #, 
[mm] 

od do 

63,0 100 100 
31,5 80 100 
16 55 93 
8 35 80 
4 25 67 
2 16 55 
1 9 43 

0,5 5 33 
0,125 2 15 
0,063 0 12 

 

5.1.2. Środki wiążące  

Jako środki wiążące należy stosować emulsję asfaltową i cement. Emulsja asfaltowa oraz cement powinny spełniać 
wymagania określone w rozdziale 2. Dla wyboru kombinacji środków wiążących należy przyjąć, jako orientacyjne 
następujące ilości: - emulsja asfaltowa: od 2 do 6% wagowo, - cement: od 1 do 4% wagowo. W szczególnych 
przypadkach może okazać się, że zawartość środków wiążących powinna być inna niż zalecana. Takie rozwiązanie 
jest możliwe, o ile zostaną osiągnięte wymagania podane w tablicy 5.2 a na odcinku próbnym zostaną 
potwierdzone parametry wymagane dla warstwy wykonanej z mieszanki MCE. Należy dążyć do takiej kombinacji 
środków wiążących, aby ilość cementu była jak najmniejsza, aby tym samym zminimalizować ryzyko powstania 
spękań odbitych.  

5.1.3. Projektowanie mieszanki MCE  

Projektowanie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej powinno odbywać się według następującej 
procedury:  
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1. Dobranie materiałów wyjściowe do opracowania mieszanki mineralnej MCE.  

2. Dobranie środków wiążących do przygotowania mieszanki MCE.  

3. Wyznaczenie optymalnej zawartości płynów.  

4. Wyznaczenie ilości wody potrzebnej do dodania w celu uzyskania optymalnej zawartości płynów.  

5. Uformowanie próbek z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej w celu określenia cech fizycznych i 
mechanicznych wykonywanej mieszanki.  

6. Przechowywanie próbek przez okres dojrzewania.  

7. Przeprowadzenie wymaganych badań w celu określenia cech fizycznych i mechanicznych.  

8. Opracowanie recepty mieszanki MCE.  

Dobór materiałów do opracowania mieszanki mineralnej MCE polega na sprawdzeniu ich przydatności na 
podstawie porównania ich właściwości z wymaganiami określonymi w rozdziale 2. Dobór składu mieszanki 
mineralnej polega na takim skomponowaniu mieszanki mineralnej, aby uziarnienie spełniało wymagania podane 
w tablicy 5.1. Kompozycja powinna zawierać maksymalną ilość materiału z rozbiórki oraz tak dobrane materiały 
doziarniające, aby uzyskać jak najlepsze parametry gotowej mieszanki MCE przy jak najmniejszym doziarnieniu 
oraz jak najmniejszym dodatku środków wiążących. Destrukt do badań należy pobrać frezarką z nawierzchni tak, 
aby uzyskać materiał jak najbardziej zbliżony do tego, jaki wystąpi podczas przetwarzania nawierzchni. Przy 
próbnym frezowaniu należy zachować porównywalne warunki (np. głębokość frezowania) do tych, jakie wystąpią 
w procesie wytwarzania i wbudowania MCE. Od jednorodności materiałów na etapie opracowywania recepty oraz 
wykonywania warstwy zależy jakość wykonanej podbudowy z mieszanki MCE. W przypadku pobierania 
materiału z hałdy należy pobrać materiał reprezentatywny dla danej hałdy. Minimalna waga próbki z jednego 
odcinka lub z jednorodnego materiału powinna wynosić około 150 kg. Dobór środków wiążących powinien 
zależeć od celów jakie stawia się wykonywanej podbudowie. O ile rodzaj emulsji, ze względu na rozwiązania 
normowe, nie ulegnie zmianie to pewne efekty można uzyskać stosując odpowiednie rodzaje cementu. W 
przypadku konieczności szybkiego wykorzystania wykonanej podbudowy należy stosować cementy 
szybkowiążące, w pozostałych przypadkach cementy wolnowiążące. Aby szybciej uzyskać wczesną wytrzymałość 
można też stosować cementy klasy 42,5. W obu przypadkach należy pamiętać, aby nie wykonać zbyt sztywnej 
mieszanki MCE, ponieważ może to skutkować szybkim skurczem, a co się z tym wiąże ze spękaniem podbudowy 
i w konsekwencji z powstawaniem spękań odbitych w nawierzchni asfaltowej. Przy wyborze składu mieszanki 
materiałów budowlanych należy uwzględnić informacje pochodzące od Zamawiającego, takie jak obciążenie 
ruchem, rodzaj warstw górnych nad warstwą z mieszanki MCE, jak również uwarunkowania lokalne, klimatyczne 
i topograficzne. Ponadto należy wziąć pod uwagę informacje o spodziewanej ilości destruktu, potencjalnych 
środkach wiążących i materiałach doziarniających. Próbki do badań mieszanki MCE należy zagęszczać przy 
optymalnej zawartości płynów. Na optymalną zawartość płynów składa się woda pochodząca z emulsji, woda 
zawarta w materiałach i stanowiąca o ich wilgotności oraz woda dodana do mieszanki. Dodatkowo pewien wpływ 
na urabialność mieszanki ma asfalt zawarty w emulsji. Aby określić ilość dodawanej wody w celu uzyskania 
optymalnej zawartości płynów, należy uwzględnić wszystkie te składniki. Określenie ilości dodawanej wody do 
gotowej mieszanki MCE przeprowadza się na podstawie następującej zależności: W dod = W opt – W nat – W em 
- 0,5 x B gdzie: W dod - ilość dodawanej wody do mieszanki [%], W opt - optymalna zawartość płynów [%], W 
nat - wilgotność naturalna mieszanki mineralnej (destruktu i kruszyw) [%], W em - zawartość wody pochodzącej 
z emulsji asfaltowej [%], B - zawartość asfaltu pochodzącego z emulsji asfaltowej [%]. Optymalną zawartość 
płynów określa się w oparciu o metodę Proctora, zgodnie z normą PN-EN 13286-2 „Mieszanki niezwiązane i 
związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. 
Zagęszczanie metodą Proktora”1. Optymalną zawartość płynów w mieszance mineralnej określa się według 
metody zmodyfikowanej, w dużym cylindrze (cylinder B), przy następujących założeniach: - Należy przygotować 
mieszankę mineralną z destruktu, kruszywa doziarniającego oraz 2 % cementu. - Do każdej porcji mieszanki dodać 
wodę tak, aby każda kolejna próbka miała wilgotność większą o 1,0 – 1,5 %. - Norma ta dopuszcza materiał o 
uziarnieniu do 31,5 mm, dlatego też należy odsiać nadziarno i zastąpić je materiałem drobniejszym o uziarnieniu  
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od 22 do 31,5 mm. Przed wykonaniem próbek należy sprawdzić stabilność emulsji asfaltowej w kontakcie z 

cementem. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 12848 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie 
stabilności emulsji asfaltowych podczas mieszania z cementem”. Do dalszych badań należy przygotować próbki 
różniące się zawartością emulsji asfaltowej lub zawartością cementu. Badania mieszanki MCE należy 
przeprowadzać na mieszankach z minimum trzema zawartościami pierwszego środka wiążącego, przy stałej 
zawartości drugiego środka wiążącego. W przypadku stałej ilości cementu ilość emulsji powinna wynoś w 
kolejnych mieszankach odpowiednio 2 ,4 i 6% W przypadku stałej zawartości emulsji ilość cementu w kolejnych 
mieszankach powinna wynosić odpowiednio 1, 2 i 3%, wyjątkowo 4%. W razie potrzeby, gdy nie można uzyskać 
wymaganych parametrów, należy zmienić środek wiążący lub skorygować mieszankę mineralną.  
5.1.3.1. Przygotowanie próbek do badań  

Próbki do dalszych badań przygotowuje się w następujący sposób:  

1. Do przygotowanej mieszanki destruktu i kruszywa należy dodać cement i wodę. Można dodawać cement i wodę 
w postaci zaczynu, ułatwi to proces mieszania. Stosunek w/c zaczynu powinien być zbliżony do 1, jednak w 
żadnym przypadku nie może być mniejszy od 0,5.  

2. Do wymieszanego destruktu z kruszywem, wodą i cementem należy dodać emulsję asfaltową i wymieszać 
wszystko w celu uzyskania jednorodnej mieszanki MCE.  

3. Wskazane jest aby mieszanie odbywało się w mieszarkach laboratoryjnych. Całkowity czas mieszania nie 
powinien być dłuższy niż 2 minuty. W przypadku mieszania ręcznego czas mieszania powinien być tak dobrany, 
aby umożliwić uzyskanie jednorodnej mieszanki.  

4. Przygotowanie próbnych mieszanek MCE musi tak przebiegać, aby osiągnięte zostało jednorodne 
rozprowadzenie środków wiążących w mieszance mineralnej.  

5. Zagęszczenie próbek powinno odbywać się w ubijakach Marshalla, w perforowanych formach (co najmniej 24 
otwory o średnicy 2 mm rozmieszczone równomiernie na pobocznicy formy). Należy wykonać próbki o średnicy 
101±2 mm oraz wysokości 63,5±3,5 mm. Próbki należy zagęszczać stosując 75 uderzeń na każdą stronę próbki. 
Zagęszczanie należy wykonać zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN 12697-30 „Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno asfaltowych na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek 
zagęszczonych przez ubijanie”.  

6. Dla każdej kombinacji zawartości środków wiążących należy wykonać po 15 próbek dla pojedynczego składu.  

7. Próbki po zagęszczeniu należy przechowywać w formach przez 20÷24 h. Podczas wyjmowania próbek należy 
zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić. Do wyjmowania próbek należy zastosować prasę 
hydrauliczną lub wyciskarkę ręczną. Próbek nie należy wybijać z formy przy użyciu młotka. 

8. Po wyjęciu próbek 3 najbardziej uszkodzone należy odrzucić pozostawiając 12 najlepiej uformowanych próbek 
do dalszych badań.  

5.1.3.2. Kondycjonowanie próbek do badań  

Próbki po wykonaniu i wyjęciu z form powinny być odpowiednio kondycjonowane, w następujących warunkach: 
1. Pierwszy dzień po zagęszczeniu próbki powinny być przechowywane w temp. +20 ± 5°C (temperatura 
pokojowa), w formach, w których zostały zagęszczone.  

2. Od 1 do 7 dnia następuje przechowywanie suche przy względnej wilgotności od 40% do 70%, przy temperaturze 
powietrza +20 ± 5°C.  

3. W siódmym dniu 3 próbki przeznaczone do badania wytrzymałości na pośrednie rozciąganie po 7 dniach 
przygotowuje się do badania.  

4. Przed wykonaniem badań wytrzymałości 7-dniowej należy oznaczyć gęstość objętościową dla każdej próbki, a 
po badaniu gęstość dla całej mieszanki MCE w celu określenia zawartości wolnych przestrzeni próbkach 
wykonanych z mieszance MCE.  
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5. Pozostałe próbki przechowuje się w warunkach suchych przy względnej wilgotności od 40% do 70%, przy 
temperaturze powietrza +20 ± 5°C.  

6. 14-tego dnia próbki dzieli się na dwie grupy.  

7. Jedną grupę próbek przechowuje się w powietrzu w +20 ± 5°C przez kolejne 14 dni.  

8. Drugą grupę próbek umieszcza się w kąpieli wodnej o temperaturze +20 ± 5°C, przy całkowitym ich przykryciu 
na kolejne 14 dni.  

9. 28 dnia próbki przechowywane w warunkach suchych jak również próbki przechowywane w warunkach 
sucho/mokrych przygotowuje się do badania wytrzymałości na pośrednie rozciąganie oraz badania modułu 
sztywności.  

10. Badania wytrzymałości na pośrednie rozciąganie oraz modułu sztywności przeprowadza się w temperaturze 
+5ºC. Próbki przed badaniem należy co najmniej przez 4 h przechowywać w temperaturze badania, a samo badanie 
należy przeprowadzić w jak najkrótszym czasie po wyjęciu próbek z komory chłodniczej.  

5.1.3.3. Parametry fizyczne i mechaniczne mieszanki MCE  

Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna powinna charakteryzować się odpowiednimi parametrami 
fizycznymi oraz mechanicznymi. Do oceny mieszanki MCE służą: - zawartość wolnych przestrzeni, - 
wytrzymałość na pośrednie rozciąganie, - moduł sztywności, - odporność na działanie wody, czyli pozostała 
wytrzymałość na pośrednie rozciąganie po przechowywaniu próbek w wodzie. Zawartość wolnych przestrzeni w 
uformowanych próbkach MCE określa się na próbkach po siedmiu dniach przechowywania według procedury 
opisanej w punkcie  

5.1.3.2. Zawartość wolnych przestrzeni należy wyznaczyć zgodnie z normą PN-EN 12697-8 „Mieszanki 
mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości 
wolnej przestrzeni”; gęstość objętościową należy oznaczyć dla każdej próbki zgodnie z normą PN-EN 12697-6 
„Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 6: 
Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej” metodą C; gęstość należy oznaczyć 
dla każdej mieszanki (materiał uśredniony z kilku próbek) zgodnie z normą PN-EN 12697-5 „Mieszanki 
mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości”. 
Badanie należy wykonać metodą A, w wodzie. Wytrzymałość na pośrednie rozciąganie ITS należy wyznaczyć 
zgodnie z normą PN-EN 12697- 23 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 23: Oznaczanie wytrzymałości mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie 
pośrednie”. Badania należy przeprowadzić w następujących warunkach: - temperatura badania +5ºC, - prędkość 
przesuwu tłoka 50 mm/min. Moduł sztywności należy oznaczyć metodą IT-CY zgodnie z normą PN-EN 12697-
26 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 26: 
Sztywność”. Badania należy przeprowadzić w następujących warunkach: - temperatura badania +5ºC, - czas 
przyrostu odkształcenia 124±4 ms, - docelowy poziom deformacji 5 μm, - czas pomiędzy cyklami obciążenia 3 s, 
- ilość obciążeń próbnych 10, - współczynnik Poissona 0,3. 5.1.3.4. Wymagania dla próbek z mieszanki MCE 
Wymagane parametry dla mieszanki MCE podano w tablicy 5.2. Decydującym kryterium przydatności mieszanki 
MCE są parametry uzyskane po 28 dniach od zagęszczenia. Parametry mechaniczne uzyskane po 7 dniach należy 
traktować jako wymagania pomocnicze. Moduł sztywności należy badać tylko na etapie opracowywania recepty, 
aby sprawdzić, czy mieszanka MCE nie jest zbyt sztywna. Na podstawie przeprowadzonych prac należy 
opracować receptę mieszanki MCE. Recepta powinna zawierać: - rodzaj i pochodzenie składników mineralnych 
wykorzystanych do skomponowania mieszanki MCE. - rodzaj i pochodzenie poszczególnych środków wiążących. 
- ilość poszczególnych składników mineralnych, spoiw oraz wody niezbędnych do wytworzenia mieszanki MCE. 
- uziarnienie mieszanki mineralnej. - parametry mieszanki MCE uzyskane w trakcie badań laboratoryjnych. - inne 
informacje niezbędne do prawidłowego wykorzystania recepty. Niezbędny czas na wykonanie pełnych badań 
związanych z wykonaniem recepty wynosi 6÷8 tygodni. Należy to uwzględnić przy projektowaniu prac 
związanych z wykonywaniem recyklingu na zimno z wykorzystaniem mieszanek MCE.  

W związku z około 6-cio tygodniowym czasem sprawdzenia recepty, Wykonawca powinien złożyć ją 
Zamawiającemu do akceptacji, w takim terminie, aby nie kolidował on z planowanym terminem rozpoczęcia robót.  
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Tablica 5.2. Wymagania w odniesieniu do próbek z mieszanki MCE  

Lp. Cecha Wymagane dla KR 1-2 
1. Zawartość wolnych przestrzeni [%] od 8 do 15 maksymalnie 121) 
2. Wytrzymałość na pośrednie rozciąganie, T = + 5°C, po 7 dniach, 

[MPa] 
od 0,50 do 1,00 

3. Wytrzymałość na pośrednie rozciąganie, T = +5°C po 28 dniach, 
[MPa] 

od 0,70 do 1,60 

4. Moduł sztywności IT-CY, T = +5°C po 28 dniach, [MPa] od 2000 do 7000 
5. Odporność na działanie wody (pozostała wytrzymałość na 

pośrednie rozciąganie po przechowywaniu próbek w wodzie), T = 
+5°C po 28 dniach, [%] 

nie mniej niż 80 

1) Materiały rozbiórkowe zawierające smołę.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

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.  

5.3. Wykonanie i zagęszczenie mieszanki MCE  

Podbudowa z mieszanki MCE powinna być wykonana z zachowaniem wszelkich zasad gwarantujących uzyskanie 
jednorodnej, zagęszczonej warstwy bez widocznych miejsc słabszych, uszkodzonych lub rozsegregowanych. 
Podbudowa z mieszanki MCE powinna być wbudowywana na nośnym podłożu spełniającym wymagania 
określone w Dokumentacji Technicznej. Wykonawca może przystąpić do wykonania recyklingu w technologii 
„na miejscu” dopiero po frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni, na głębokość 2 – 3 cm, aby po 
zrecyklowaniu pozostałych warstw bitumicznych i dodatku kruszywa doziarniającego grubość podbudowy po 
zagęszczeniu była zgodna z Dokumentacją Projektową. Przed wykonaniem podbudowy z mieszanki MCE należy 
wykonać wstępne granulowanie starej nawierzchni po wykonaniu frezowania korekcyjnego. Ułożenie podbudowy 
z mieszanki MCE produkowanej w wytwórni obejmuje następujące etapy: - wykonanie frezowania korekcyjnego 
na głębokość 2 – 3 cm a następnie frezowania właściwego na głębokość 8 – 9 cm na długości odcinka wynikającej 
z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas robót i odwiezienie destruktu na wytwórnię, - wytworzenie na wytwórni 
mieszanki MCE z zastosowaniem dowiezionego z drogi destruktu, - na odcinku o długości wynikającej z 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót wykonanie uzupełniającego frezowania na pełną 
głębokość warstw bitumicznych z jednoczesnym sukcesywnym uzupełnianiem koryta wyprodukowaną na 
wytwórni mieszanką mc-e. Wbudowywanie mieszanki MCE powinno odbywać się z zastosowaniem sprzętu 
opisanego w rozdziale 3. Ostateczną przydatność sprzętu do wykonania warstwy z mieszanki MCE należy 
potwierdzić na odcinku próbnym. Transport materiałów wyjściowych lub gotowej mieszanki MCE powinien 
odbywać się w sposób opisany w rozdziale 4. Przed przystąpieniem do robót, o ile zachodzi taka potrzeba, należy 
wykonać odcinek próbny. W trakcie wykonywania odcinka próbnego należy sprawdzić: - przydatność 
zaproponowanej recepty do wykonania warstwy z mieszanki MCE - przydatność sprzętu oraz dobór środków 
transportu mieszanki MCE - jednorodność wykonania warstwy z mieszanki MCE oraz efektywność sprzętu 
zagęszczającego. - parametry warstwy wykonanej z mieszanki MCE. W trakcie wbudowywania mieszanki MCE 
należy kontrolować jej urabialność. Może okazać się, że wyznaczona w laboratorium ilość dodawanej wody 
wymaga niewielkiej korekty (zwiększenia) ze względu na zbyt małą urabialność mieszanki. Korekta nie powinna 
być większa od 1%. Do zagęszczania warstwy wykonanej z mieszanki MCE należy stosować przede wszystkim 
ciężkie walce stalowe, wibracyjne o ciężarze roboczym minimum 14 ton. Dodatkowo można stosować walce 
ogumione lub lekkie stalowe do zamknięcia powierzchni warstwy. Przydatność walców do zagęszczania powinna 
być sprawdzona na odcinku próbnym. Prawidłowe zagęszczenie warstwy w całym jej przekroju decyduje o jej 
trwałości. Mieszanka MCE powinna być wbudowywana przy temperaturach otoczenia wyższych od +5°C. 
Wbudowywanie w niższych temperaturach spowalnia wiązanie spoiw oraz rozpad emulsji asfaltowej. W takich 
sytuacjach należy wydłużyć czas przewidziany na wstępne związanie warstwy. Przy wbudowywaniu mieszanki 
MCE kilkoma pasami ze spoiną podłużną należy minimum 10 cm gotowego pasma wcześniej wbudowanej 
mieszanki MCE sfrezować i na nowo przerobić tak, aby uzyskać dobre połączenie sąsiednich pasm. Wykonywanie 
szwa poprzecznego powinno polegać na pionowym obcięciu krawędzi, usunięciu odciętego fragmentu podbudowy 
oraz rozpoczęciu wbudowywania warstwy od pionowej krawędzi. Obcięcie można wykonać piłą lub frezarką.  
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Przed rozpoczęciem wbudowywania warstwy obcięty fragment należy uszczelnić gorącym asfaltem lub emulsją  
asfaltową. Ruch i wbudowanie następnej warstwy może rozpocząć się po osiągnięciu przez warstwę MCE 
nośności 7 dniowej określonej w tablicy 6.1. Wymaganą nośność można uzyskać, przy normalnej pogodzie, po 4 
do 7 dniach od wbudowania warstwy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wbudowywanie kolejnych 
warstw po osiągnięciu minimum 70 % nośności wymaganej w tablicy 6.1 po 7 dniach. W takich przypadkach 
przez minimum 7 dni należy możliwie ograniczyć ruch budowlany. W przypadku przykrycia warstwy przed 
upływem 7 dni od jej wbudowania ocena warstwy powinna odbyć się na podstawie pomiarów przeprowadzonych 
przed przykryciem. Jako zabieg pielęgnacyjny, ze względu na przejazdy pojazdów budowy oraz dla uzyskania 
powiązania z kolejnymi warstwami można zastosować skropienie emulsją asfaltową i posypanie kruszywem 
grubym o uziarnieniu do 11,2 mm. W pozostałych przypadkach należy wykonać warstwę szczepną według 
ogólnych zasad. W trakcie wykonywania mieszanki MCE w czasie wysokich temperatur może okazać się 
konieczna pielęgnacja warstwy poprzez zraszanie jej wodą. Decyzję o takim zabiegu powinien podjąć Wykonawca 
w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie tempa schnięcia wykonanej warstwy. 
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Dla każdego odcinka należy potwierdzić przydatność materiałów lub mieszanek materiałów do wykonania 
mieszanki MCE poprzez porównanie posiadanych materiałów z materiałami wykorzystanymi do wytworzenia 
mieszanki MCE na etapie opracowania recepty.  

Tablica 6.1. Wymagania oraz tolerancje wykonania w odniesieniu do warstwy z mieszanki MCE  

Lp. Parametr Wymagane dla KR 1-2 
1. Grubość warstwy ±10% 
2. Szerokość warstwy ≤ +10 cm, ≤ -5 cm 
3. Spadki poprzeczne ± 0,5% 
4. Równość łatą 4-metrową ≤12 mm 
5. Rzędne wysokościowe ± 2 cm 
6. Wskaźnik zagęszczenia ≥ 98% 
7. Zawartość wolnych przestrzeni ≤12% obj. 
8. Nośność warstwy podbudowy po 7 dniach:  

- Wtórny moduł odkształcenia E2  
- Dynamiczny moduł odkształcenia E vd 

 
E2 ≥ 130 MN/m2 
Evd ≥ 65 MN/m2 

9. Nośność warstwy podbudowy po 28 dniach:  
- Wtórny moduł odkształcenia E2  
- Dynamiczny moduł odkształcenia E vd 

 
E2 ≥ 180 MN/m2 
Evd ≥ 90 MN/m2 

 

Badania kontrolne przed przystąpieniem do prac, w trakcie ich wykonywania oraz badania wykonanej warstwy 
wykonuje Wykonawca prac. Zamawiający ma prawo zweryfikować jakość prowadzonych prac poprzez 
przeprowadzenie swoich badań na każdym z etapów prowadzonych prac.  

6.3. Badania w trakcie wykonywania warstwy  

W czasie wbudowywania mieszanki MCE należy sprawdzać następujące parametry: - jakość mieszanki mineralnej 
- ocena wizualna, - orientacyjną zawartość materiałów doziarniających, - głębokość i szerokość frezowania, - 
dozowanie środków wiążących (cement i emulsja asfaltowa), - jednorodność i otoczenie - ocena wizualna, - 
grubość wbudowania po zagęszczeniu, - szerokość wykonanej warstwy i pochylenia poprzeczne. Badania cech 
geometrycznych gotowej warstwy należy wykonać w odstępach nie mniejszych niż co 50 metrów. Należy zbadać: 
- spadek poprzeczny, - równość, - szerokość, - rządne wysokościowe. 

6.4. Badania kontrolne wykonanej warstwy  
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Dla każdych 3000 m2 wykonywanej warstwy, ale minimum raz dziennie względnie dla każdego odcinka należy 
określić następujące parametry na trzech próbkach zagęszczonych podczas wbudowywania warstwy z mieszanki 
MCE: - zawartość wolnych przestrzeni, - wytrzymałość na pośrednie rozciąganie po 28 dniach. Dla warstwy 
wykonanej z mieszanki MCE należy zbadać: - moduł odkształcenia E2 lub moduł dynamiczny EVD po 7 dniach 
lub po 28 dniach, o ile jest to możliwe, - grubość warstwy, - zawartość wolnych przestrzeni, - wskaźnik 
zagęszczenia.  

6.4.1. Metody badań  

Badania kontrolne należy wykonać według następujących zasad: Zawartość wolnych przestrzeni w wytwarzanej 
mieszance MCE określa się według normy PN-EN 12697-8 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni” w oparciu o 
gęstość objętościową oznaczoną według normy PN-EN 12697-6 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody 
badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej”, metodą C na próbkach walcowych przygotowanych do badań wytrzymałości na 
pośrednie rozciąganie oraz gęstość oznaczoną według normy PN-EN 12697-5. „Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości”. Badanie należy 
wykonać metodą A w wodzie. Mieszanka MCE do wyznaczania gęstości powinna być pobrana w trakcie 
wykonywania warstwy, po jej wymieszaniu, przed jej zagęszczeniem lub pochodzić z materiału po zakończeniu 
badań wytrzymałościowych. Wytrzymałość na pośrednie rozciąganie ITS wytwarzanej mieszanki MCE powinna 
być wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 12697-23 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek 
mineralno asfaltowych na gorąco. Część 23: Oznaczanie wytrzymałości mieszanki mineralno-asfaltowej na 
rozciąganie pośrednie”, po 28 dniach od uformowania próbek. W szczególnych przypadkach dopuszcza się ocenę 
warstwy na podstawie wyników po 7 dniach wiązania mieszanki MCE. Moduł odkształcenia E2 wykonanej 
warstwy z mieszanki MCE powinien być wyznaczony aparatem VSS, natomiast moduł dynamiczny EVD 
aparatem VSD do wyznaczenia modułu dynamicznego z ciężarem o masie 15 kg (zakres badań do co najmniej 
100 MPa). Badanie nośności należy wykonać zgodnie z procedurą opisaną w załączniku B normy PN-S-
02205:1998, stosując warunki jak do badania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie. 
Obciążenie należy przykładać do osiągnięcia poziomu 0,45 MPa, a odczyt przemieszczeń dokonywać pomiędzy 
obciążeniem 0,15 a 0,25 MPa. Badanie nośności aparatem VSD należy wykonać zgodnie z ASTM E2835-11 
„Standard Test Method for Measuring Deflections using a Portable Impulse Plate Load Test Device” oraz oceniać 
na podstawie “Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau 
ZTVE-StB 94”. Grubość warstwy wykonanej z mieszanki MCE określa się poprzez zmierzenie grubości warstwy 
w odwiercie. Pomiar należy wykonać zgodnie z PN-EN 12697-36 „Mieszanki mineralnoasfaltowe. Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych”. 
Dopuszcza się pomiar geodezyjny grubości warstwy. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie wykonanej z 
mieszanki MCE określa się według normy PN-EN 12697-8 „Mieszanki mineralno asfaltowe. Metody badania 
mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni” w oparciu o 
gęstość objętościową oznaczoną według normy PN-EN 12697-6 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody 
badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej”, metodą C na próbkach walcowych (odwiertach) pobranych z nawierzchni oraz 
gęstość oznaczoną według normy PN-EN 12697-5 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości”. Wskaźnik zagęszczenia warstwy wykonanej z 
mieszanki MCE określa się poprzez stosunek, wyrażony w procentach, gęstości objętościowej oznaczonej według 
normy PN-EN 12697-6 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej”, metodą C na 
próbkach walcowych (odwiertach) pobranych z nawierzchni po jej zagęszczeniu do gęstości objętościowej 
oznaczonej według normy PN-EN 12697-6 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej”, metodą C na próbkach walcowych przygotowanych w trakcie wykonywania warstwy do badań 
wytrzymałości na pośrednie rozciąganie. Bardzo ważne jest, aby próbki do badań pobierać w tym samym miejscu, 
ponieważ nawet niewielkie przesuniecie miejsca wykonywania badań może prowadzić do uzyskania 
nieprawdziwych wskazań. Do badań zagęszczenia warstw można wykorzystać inne metody po ich wcześniejszym 
skalibrowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Spadek poprzeczny, równość, szerokość oraz rzędne  



   107 
 

D.04.10.01 

wysokościowe wykonanej warstwy z mieszanki MCE należy sprawdzać w trakcie pomiarów geodezyjnych, 
według ogólnych zasad, nie rzadziej niż co 50 m.  

6.4.2. Wyniki poza wymaganym zakresem  

W przypadku wykonywania warstwy z mieszanki MCE może zdarzyć się, że wyniki uzyskane w trakcie badań 
kontrolnych mogą wykraczać poza wymagany zakres. W takich przypadkach, gdy występują:  

6.4.2.1. Niewłaściwe cechy geometryczne:  

Jeżeli po wykonaniu badań na związanej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają 
wielkości określone w tablicy 6.1 i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to warstwa powinna 
zostać zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy, 
o ile zostanie on zaakceptowany przez Zamawiającego. Jeżeli szerokość wykonanej warstwy jest mniejsza od 
szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 
powinien poszerzyć warstwę poprzez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i 
wbudowanie nowej mieszanki.  

6.4.2.2. Niewłaściwa grubość wykonanej warstwy  

W miejscach, gdzie grubość jest niewystarczająca Wykonawca powinien uzupełnić ją materiałem z warstwy wyżej 
leżącej. W miejscach, gdzie warstwa jest za gruba należy usunąć część warstwy, o ile będzie to możliwe 
technicznie. Można odstąpić od tego zabiegu w przypadku możliwej korekty niwelety umożliwiającej 
wbudowanie pełnej grubości warstw wyżej leżących.  

6.4.2.3. Niewłaściwa wytrzymałość wykonanej warstwy  

W przypadku oceny wytrzymałości należy do oceny wyników wykorzystać średnią wartość wytrzymałości z 
całego odcinka. Wyniki należy uznać za akceptowalne, gdy jednocześnie: - Wartość średnia mieści się w 
dopuszczalnym przedziale podanym w tablicy 5.2. - Minimum 75 % wyników mieści się w dopuszczalnym 
przedziale podanym w tablicy 5.2. - Maksimum 20 % wyników przekracza dopuszczalny przedział o nie więcej 
niż 30 % dopuszczalnej wartości podany w tablicy 5.2. - Maksimum 5 % wyników przekracza dopuszczalny 
przedział o więcej niż 30 % dopuszczalnej wartości podany w tablicy 5.2. Na odcinkach nie spełniających 
wymagań i uznanych za niezgodne z wymaganiami Wykonawca przedstawi program naprawczy, który musi być 
zaakceptowany przez Projektanta i Zamawiającego.  

6.4.2.4. Niewłaściwa nośność wykonanej warstwy  

W przypadku oceny nośności wykonanej warstwy należy do oceny wyników wykorzystać średnią wartość 
uzyskaną z całego odcinka. Wyniki należy uznać za akceptowalne, gdy jednocześnie: - Wartość średnia jest 
większa od minimalnej wymaganej wartości podanej w tablicy 6.1 - Minimum 80 % wyników jest większych od 
wymaganej wartości minimalnej podanej w tablicy 6.1. - Maksimum 20 % wyników jest mniejsza od wymaganych 
minimalnych wartości o nie więcej niż 15 MPa podanych w tablicy 6.1. Na odcinkach nie spełniających wymagań 
i uznanych za niezgodne z wymaganiami, Wykonawca przedstawi program naprawczy, który musi być 
zaakceptowany przez Projektanta i Zamawiającego.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki m-c-e.  
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. Podstawa płatności 

Płatność za metr kwadratowy wykonanej podbudowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania 1m2 podbudowy z mieszanki m-c-e, 
wykonanej metodą recyklingu głębokiego na miejscu, obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 dostarczenie materiałów (mieszanki doziarniającej, cementu, emulsji, i wody),  

 rozłożenie mieszanki doziarniającej,  

 frezowanie starej nawierzchni na głębokość wynikającą z receptury laboratoryjnej i mieszanie z mieszanką 

doziarniającą,  

 przetworzenie mieszanki z dodaniem cementu, wody i emulsji,  

 ułożenie i zagęszczenie mieszanki,  

 pomiar niwelety na całym wykonywanym odcinku i przekazanie profilu niwelety podbudowy m-c-e dla biura 

projektowego w celu dokonania ewentualnej korekty niwelety,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena wykonania 

1m2 podbudowy z mieszanki m-c-e, wykonanej metodą recyklingu głębokiego (mieszanka wytworzona w 
wytwórni), obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 dostarczenie na wytwórnię materiałów (destrukt ze wstępnego frezowania, mieszanka doziarniająca, cement, 

emulsja, i woda),  

 frezowanie starej nawierzchni na głębokość wynikającą z receptury laboratoryjnej,  odwiezienie destruktu 

bitumicznego na wytwórnię,  

 wytworzenie mieszanki m-c-e w wytwórni stacjonarnej,  

 transport mieszanki m-c-e z wytwórni na miejsce wbudowania,  

 ułożenie i zagęszczenie mieszanki,  

 pomiar niwelety na całym wykonywanym odcinku i przekazanie profilu niwelety podbudowy m-c-e dla biura 

projektowego w celu dokonania ewentualnej korekty niwelety,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 
10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

1. PN-EN 197-1 „Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku”.  
2. PN-EN 933-11 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 11: Klasyfikacja składników kruszywa 
grubego z recyklingu”.  
3. PN-EN-1008 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  
4. PN-EN 12591 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych”.  
5. PN-EN 12697-5 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco. 
Część 5: Oznaczanie gęstości”.  
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6. PN-EN 12697-6 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno- asfaltowych na 
gorąco. Część 8: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej”.  
7. PN-EN 12697-8 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno- asfaltowych na 
gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni”.  
8. PN-EN 12697-23 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na 
gorąco. Część 23: Oznaczanie wytrzymałości mieszanki mineralno- asfaltowej na rozciąganie pośrednie”.  
9. PN-EN 12697-26 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na 
gorąco. Część 26: Sztywność”.  
10. PN-EN 12697-30 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na 
gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie”.  
11. PN-EN 12697-36 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na 
gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych”.  
12. PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym”.  
13. PN-EN 13282-2 „Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania 
gęstości w odniesieniu do zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora”.  
14. PN-EN 13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”.  
15. PN-EN 12848 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilności emulsji asfaltowych podczas mieszania z 
cementem”.  
16. PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”. 10.2. INNE DOKUMENTY 1. Katalog typowych 
konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM-1997. 2. . ASTM E2835-11 „Standard Test Method for Measuring 
Deflections using a Portable Impulse Plate Load Test Device”. 3. 19. Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau ZTVE-StB 94. 
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D. 05.02.01 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 
 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni tłuczniowej w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP 
Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

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

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi.  

- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm – pobocza 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszych SST. 
 
2.2. Wymagania wobec kruszyw 

Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstwy nawierzchni 

Rozdział 
w PN-EN 
13242 [1] 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 

Odniesienie 
do tablicy   
w PN-EN 
13242 [1] 

nawierzchni  

KR1  

4.1 – 4.2 Zestaw sit ♯ 
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus 
zestaw 1) 

Tabl. 1 
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0/31,5  

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] 

GC80/20 

GF80 

GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
wg PN-EN 933-1 [2] 

GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 
[2] 

GTF10 

GTA20 
Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4 [3] 

a). maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości lub 

b). maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

 

FI50 

 

SI55 

 

 

 

 

Tabl. 5 

 

Tabl. 6 

 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie gruby wg 
PN-EN 933-5 [4] 

C90/3 

 
Tabl. 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 [2] 

a). w kruszywie grubym 

b). w kruszywie drobnym 

 

 

fDeklarowana 

fDeklarowana 

 

Tabl. 8 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2 [6], kategoria nie wyższa niż 

 

LA40 

 

Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 1097-1 [5] 

MDEDeklarowana 

 
Tabl. 11 
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5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6 [7] rozdział 
7,8 albo 9 

Deklarowana  

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 [7], 
rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności od 
frakcji) 

WcmNR 

WA242**) 
 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg 
PN-EN 1744-1 [8] 

ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 
1744-1 [8] 

SNR Tabl. 13 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3 [9] 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
środowiska wg odrębnych przepisów 

 

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

pogorszyć wyrób końcowy 
 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3 [11], wg PN-EN 1097-2 [6] 

SBLA  

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1 [5] 

F4 Tabl. 18 

Załącznik 
C 

Skład materiałowy deklarowany  

Załącznik 
C, 

podrozdzi
ał C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w 

źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 

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

**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzać mrozoodporność 

2.3. Wymagania wobec wody  do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

2.4.1. Kruszywa 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
właściwości i spełniały właściwości z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki powinny być jednorodnie 
wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom 
tablicy 1. W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać 
wymagania z tablicy 1.  
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstwy nawierzchni. 

Rozdział  
w PN-EN 

13285 [12]  
Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 

Odniesienie 
do tablicy   
w PN-EN 

13285 [12] 

nawierzchni 

 

KR1 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5              Tabl. 4 

4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 
kategoria UF 

UF15 Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: kategoria 
LF 

LF8 Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl.4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 19 WT-4 Tabl.5 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

Brak wymagań Tablica 7 

4.4.2. 
Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych  - 
różnice w przesiewach 

Brak wymagań Tablica 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik 
piaskowy SE *) ,  co najmniej 

35 
- 

 

 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1 [5], kategoria nie 
wyższa niż  

 

LA40 

 

- 

 

 
Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki ) wg 
PN-EN 1097-1 [5], kategoria MDE 

deklarowana 

 

- 
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*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2 [13] 

 

2.4.2. Woda do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

2.5. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Przyjmuje się, że materiał musi być dostarczony do 30 dni przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną 
krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania prze Inspektora 
Nadzoru jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora 
Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1367-1 [10] 

F4 
- 

 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 

Brak wymagań - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 
warstwie odsączającej po zagęszczeniu 
wg metody Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0;  współczynnik 
filtracji k, co najmniej cm/s 

Brak wymagań - 

 
Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej, % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w 
źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

- 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

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, 
 skrapiarki, 
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno 

dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów  

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanek niezwiązanych powinno spełniać wymagania określone w SST 
D.02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową 
lub według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub 
mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
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Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 

Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, 
zgodnie z  WT-4 [19] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się 
do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [19] załącznik B. 

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

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.             

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. 

5.5. Zagęszczanie 

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. 

Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczyć z badań. W przypadku 
kontroli zagęszczania metodą odciążeń płytowych (VSS), badanie należy przeprowadzić wg PN-S-02205 
Załącznik B [17]. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia IO warstwy nie 

większego od 2,2 tj. E2/E12,2. 

Wilgotność technologiczna warstwy w czasie jej zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczenia i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia kruszywa 
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na 
podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym.  

Jeżeli wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa o 1% od wilgotności optymalnej 
kruszywo należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób 
osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. 

Sprawdzenie wilgotności kruszywa należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 
6. 
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5.6. Utrzymanie warstwy 

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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone 
w tablicy 1 niniejszej SST. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 3.  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.2 

3 Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii 

kruszywa          i przy każdej 
zmianie kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej działce 

roboczej   
Wg tablicy 2 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 
piaskowy 

Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 

10 próbek  

na 10 000 m2 
Jw. 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 
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12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

 

Badania zagęszczenia i nośności 

Kontrolę zagęszczenia oraz nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-77/8931-
12 i nośności E2 wg metody obciążeń płytowych. Zagęszczenie warstwy z mieszanki związanej należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest < 2,2 
lub wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,0 i nośność warstwy E2 jest zgodna z dokumentacją projektową. 

 
Wtórny moduł odkształcenia E2 dla nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o kategorii ruchu KR1 powinien 
wynosić min. 130 MPa. 
Minimalna częstość badania zagęszczenia i nośności powinna wynosić 1 badanie na dziennej działce roboczej, 
lecz nie mniej niż 1 badanie na 1000m2. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki 
niezwiązanej podaje tablica 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 

 

Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 

Badania i pomiary należy wykonać 

na minimum 25 % powierzchni 
wykonywanej nawierzchni z kruszywa. 

Wyboru powierzchni do badań 

i pomiarów dokona na budowie 
Inspektor Nadzoru 

+10 cm, -5 cm (różnice od 
szerokości projektowej) 

2 Równość podłużna Wg Dz.U. z 2016, poz. 124 

3 Równość poprzeczna Wg Dz.U. z 2016, poz. 124 

 

4 

 

Spadki poprzeczne 

± 0,5% (dopuszczalna tolerancja 
od spadków projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg Dz.U. z 2016, poz. 124 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 
Przesunięcie od osi 

projektowanej ± 5 cm 

 

7 

 

Grubość warstwy 

Różnice od grubości 
projektowanej ±10% 

 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór 
jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. SST.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako ryczałt. 

9.2. Kwota ryczałtu za Roboty 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Kwota ryczałtu za Roboty będzie obejmować między innymi: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 oczyszczenie podłoża, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
 rozłożenie lepiszcza, 
 rozłożenie kruszywa, 
 wałowanie, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST, 
 utrzymanie warstwy w czasie robót, 
 koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych         w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

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

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu (oryg.) 
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4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości 
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie (oryg.) 

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna (oryg.) 

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

10. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.) 

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

12. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja (oryg.) 

13. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora 
(oryg.) 

14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 

16. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania 
do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika 
nośności i pęcznienia liniowego 

17. 

18. 

PN-S-02205 

PN-EN 13043                

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach i lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

10.2. Inne dokumenty 

1.    Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne. Załącznik nr 3 do 
Zarządzenia    nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r. 

2. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2, GDDP 1998. 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2016, poz. 124). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   121 
 

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w 
miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

SST są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem: 

 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 5 cm dla KR2, 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Definicje i określenia podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. oraz w przepisach związanych 
wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszych SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora. W przypadku wystąpienia zmian w materiałach składowych (rodzaj, kategoria, typ 
petrograficzny, gęstość, zmiana złoża) należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.2. normy 
PN-EN 13108-20. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.  
 

Tablica 1. 
Rodzaje 
materiałów 
do mieszanki 
mineralno-
asfaltowejLp. 

 

Rodzaj materiału 

 

Wymagania wg / dokument odniesienia 

KR 1-2 KR3-4 KR5-7 

1. Kruszywo grube  WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8, 

2. Kruszywo drobne lub o ciągłym 
uziarnieniu D≤8 

WT-1 Kruszywa 2014, tabela 9 i 10 

3. Wypełniacz  WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11 

4. Lepiszcze 
WT-2 2014 – część 
I pkt. 8.2.2.1 Tab. 
10, PN-EN 12591 

WT-2 2014 – część 
I pkt. 8.2.2.1 Tab. 
10, PN-EN 14023, 

* 

WT-2 2014 – część 
I pkt. 8.2.2.1 Tab. 
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PN-EN 12591, PN-
EN 13924-2 

10, PN-EN 12591, 
PN-EN 14023 

5. Granulat asfaltowy 
pkt. 2.1.1. SST, PN-EN 13108-8, RID I/6 Załącznik nr 9.2.1       i 

Załącznik nr 9.2.3 

6. Środek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1 

7. Mieszanka mineralno-asfaltowe WT-2 2014– 
część I pkt. 

8.2.2.2 tab. 11 
i pkt 8.2.2.3 

tab. 12 

WT-2 2014– 
część I pkt. 

8.2.2.2 tab. 11 i 
pkt 8.2.2.3 tab. 13 

WT-2 2014– część I pkt. 
8.2.2.2 tab. 11 i pkt 

8.2.2.3 tab. 14 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 – część I pkt. 8.1. W przypadku stosowania granulatu 
asfaltowego należy dodatkowo stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 
RID I/6 

* w rejonie skrzyżowań i rond należy zastosować asfalt wysokomodyfikowany HiMA 25/55-80 wg PN-EN 
14023  

2.1.1. Granulat asfaltowy 
Granulat asfaltowy należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz 
Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierające granulat asfaltowy muszą mieć parametry odpowiadające ich 
rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego SST. 
 
2.1.1.1. Zasady stosowania granulatu asfaltowego 
Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC W, zależy od 
następujących czynników:  
 pochodzenia granulatu asfaltowego, 
 jakości granulatu asfaltowego, a w szczególności właściwości lepiszcza, właściwości kruszywa i jednorodności 

granulatu,  
 rodzaju nowego lepiszcza, 
 technologii stosowanej do recyklingu na gorąco (metoda dozowania granulatu na zimno/na gorąco). 
Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego określa tabela 2. 
 
Tabela 2. Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze względu na jego pochodzenie  

Pochodzenie granulatu 

Przeznaczenie mm-a 
z granulatem 

AC W 

AC P Możliwe 

AC W Tak 

AC S Tak 

AC WMS P Możliwe 

AC WMS W Możliwe 

SMA Możliwe 
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Uwaga:   Tak – struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy nie stanowią 
przeszkody w zastosowaniu granulatu 

Możliwe – struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy 
mogą stanowić przeszkodę w zastosowaniu granulatu  

Nie – struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy stanowią 
przeszkodę w zastosowaniu granulatu  

 

Procentowe zawartości granulatu asfaltowego określa się na podstawie maksymalnej wartości wskaźnika 
zastąpienia lepiszcza BR [%], obliczanego następująco: 

BR = (a x b)/c 

gdzie: 

BR – wskaźnik zastąpienia lepiszcza [% (m/m)], 

a – zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],  

b – udział granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],  

c – całkowita zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)]. 

 

Tabela 3. Dopuszczalne wartości wskaźnika BR [%] 

Typ betonu asfaltowego 

Dopuszczalna wartość wskaźnika zastąpienia lepiszcza BR [%] 
w przypadku dozowania granulatu asfaltowego w otaczarce 

metodą 

na zimno na gorąco  

AC W 20 30 (401)) 

1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiającego po przeprowadzeniu badań dodatkowych 
określonych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6. 

 
Ponieważ dodatek granulatu asfaltowego może wywrzeć niekorzystny wpływ na odporność mieszanek mineralno-
asfaltowych na spękania niskotemperaturowe, należy w przypadku mieszanek AC W o podwyższonej wartości 
wskaźnika BR, odpowiednio do 40% przy dozowaniu granulatu asfaltowego metodą na gorąco przeprowadzić 
badania służące ocenie odporności tych mieszanek na spękania niskotemperaturowe. 
Jeżeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano użycie: 
- asfaltu modyfikowanego,  
- granulatu asfaltowego zawierającego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej 
przewidziano użycie zwykłego asfaltu drogowego,  
zastosowanie granulatu asfaltowego może nastąpić na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zasad 
opisanych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6). 
 
2.1.1.2. Wymagania dla granulatu asfaltowego 
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych typu beton 
asfaltowy do warstwy wiążącej AC W to musi on spełniać wymagania określone w tabeli 4. 
 
Tabela 4. Wymagane właściwości granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych typu 
AC W  
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Właściwość Wymagania 
Dokument 
odniesienia 

Zawartość materiałów 
obcych 

Kategoria FM1 
PN-EN 13108-8   

pkt. 4.1 

Właściwości 
lepiszcza 
odzyskanego                  
w granulacie 
asfaltowym a) 

PiK 

Kategoria S70 

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być 
wyższa niż 70oC. Pojedyncze wartości temperatury 
mięknienia nie mogą przekraczać 77oC. 

PN-EN 13108-8   
pkt. 4.2 

PN-EN 13108-20 
Załącznik A 

 Pen. 

Kategoria P15 

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15x0,1mm. 
Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze 
niż 10x0,1mm. 

Jednorodność Wymagana jednorodność określona na podstawie 
dopuszczalnego rozstępu wyników badań określonych 
właściwości 

Załącznik nr 9.2.1 i 
Załącznik nr 9.2.3 

RID I/6 

Zawartość asfaltu 

Uziarnienie kruszywa 

PN-EN 13108-20 Załącznik A 

Załącznik nr 9.2.1 i Załącznik nr 9.2.3 RID I/6 

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie 
asfaltowym na podstawie zadeklarowanego, wcześniejszego zastosowania. W 
przypadku braku możliwości takiego zadeklarowania jakości kruszywa w 
granulacie, oraz wątpliwości co do właściwości fizycznych lub 
mechanicznych, należy przeprowadzić badania kruszywa w wymaganym 
przez Zamawiającego zakresie 

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym należy oznaczyć następujące 
właściwości w zależności od wskaźnika BR: 

- BR≤15% : temperaturę mięknienia PiK. lub penetrację, 

- BR>15% : temperaturę mięknienia PiK. i penetrację. 

 
Właściwości lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, które powstaną z połączenia starych i nowych składników, 
muszą spełniać wymagania stawiane tym materiałom, ze względu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 
2.2. Wymagania wobec innych materiałów 
2.2.1. Materiały do połączeń technologicznych 
Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować materiały zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 – część 
II wg tabel 5 i 6. 
Tabela 2. Materiały do złączy (podłużnych i poprzecznych wykonywanych metodą „gorące przy zimnym”) 

Rodzaj warstwy 
Złącze podłużne Złącze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa wiążąca KR1-7 

Pasy asfaltowe lub elastyczne 
taśmy bitumiczne  

 

+ środek gruntujący 

 

KR1-2 

Pasy asfaltowe lub elastyczne taśmy 
bitumiczne  

 

+ środek gruntujący 
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KR3-7 

Elastyczne taśmy bitumiczne  

 

+ środek gruntujący 

 
 
 
Tabela 6. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi 

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa 
wiążąca 

KR1-7 

Pasy asfaltowe lub elastyczne taśmy bitumiczne  

 

+ środek gruntujący 

  

Uwaga: W przypadku elastycznych taśm bitumicznych należy zastosować środek do gruntowania powierzchni 
połączeń technologicznych przewidziany przez producenta taśmy. 
Materiały do połączeń technologicznych muszą spełniać wymagania sformułowane w tabelach 10, 11 i 12 z WT-
2 2016 – część II.  
 
2.2.2. Lepiszcze do skropienia podłoża 
Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane PN-EN 13808 i SST D-04.03.01. 
 
2.2.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 
Za zgodą Zamawiającego mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj 
i właściwości dodatków powinny być deklarowane. Skuteczność stosowanych dodatków i modyfikatorów 
powinna być udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-5 punkt 4.1. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku środka obniżającego temperaturę produkcji 
i układania – nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego 
w technologii „na zimno”. 
Do mieszanek mineralno-asfaltowych może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jeżeli spełnia wymagania 
podane w PN-EN 13108-4 Załącznik B. 
 
2.3. Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w ST  
D.00.00.00 „Wymagania ogólne". Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do 
wytwarzania MMA, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki 
roboczej. Jakość każdej dostawy kruszywa i wypełniacza musi być potwierdzona deklaracją producenta 
(oznakowanie CE). Do każdej partii granulatu asfaltowego należy dołączyć dokumenty określone w normie PN-
EN 13108-8 pkt. 6. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
 
2.4.2. Składowanie wypełniacza 
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4.3. Składowanie asfaltu 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 – część I. 
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny być wyposażone w mieszadła mechaniczne lub co najmniej winny mieć 
zapewniony system przepompowywania wprawiający w cyrkulację asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne 
temperatury składowania asfaltu drogowego powinny być zgodne z tabelą 41 ww. wytycznych. Temperatury 
składowania asfaltów modyfikowanych powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 
 
2.4.4. Składowanie środka adhezyjnego 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach 
podanych zgodnie z zaleceniami producenta. 
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2.4.5. Składowanie granulatu asfaltowego 
Składowanie granulatu asfaltowego powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed: 
 segregacją – zaleca się formowanie hałd o kształcie stożkowym o wysokości max. do 5m, 
 zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu, 
 zawilgoceniem – ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi; 
w przypadku dozowania „na zimno” obowiązkowe jest składowanie granulatu pod zadaszeniem. 
Powierzchnię, na której będzie składowany granulat asfaltowy należy utwardzić i ukształtować z wyraźnym 
spadkiem przeciwdziałającym akumulacji wody w hałdzie. 
Podczas składowania granulatu asfaltowego należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 
nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.2 RID I/6. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych 
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji 
mieszanki. WMA powinna prowadzić system ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21, certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. Dozowanie wszystkich składników powinno 
odbywać się wagowo, dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego. 
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego w ilości odpowiadającej wskaźnikowi BR≥20%, wytwórnię 
mieszanek mineralno-asfaltowych należy wyposażyć w dodatkowy bęben, będący elementem otaczarki o 
działaniu cyklicznym – metoda „równoległego bębna”. 
 
3.2. Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych 
Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu mechanicznej układarki 
do układania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespołem układarek pracujących równolegle z przesunięciem 
roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw asfaltowych na gorąco, posiadającej następujące 
urządzenia: 
 automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i grubością, 
 płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki, 
 urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej. 
 
Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR 6-7, do warstwy wiążącej zaleca się stosowanie podajników 
mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkładarki ze środków transportu.  
 
Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem 
rozkładającym do układania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy 
kompaktowe). 
 
3.3. Walce do zagęszczania 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem pozwalającym na uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
3.4. Skrapiarki 
Wykonawca powinien dysponować skrapiarką spełniającą wymagania SST D.04.03.01, pozwalającą na 
równomierne i zgodne z wymaganiami równomierne skropienie podłoża. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dla transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę odpowiednio do postępu robót, tak aby 
zapewnić ciągłość wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny być 
zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy 
ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi.  

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości temperatury. 
Dowieziona do rozkładarki mieszanka musi mieć temperaturę w wymaganym przedziale określonym w WT-2 
2014 – część I tab. 42. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i 
wbudowania lepiszczy zawierających takie środki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania  
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w obniżonej temperaturze tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy  kierować się informacjami 
(zaleceniami) podanymi przez producentów tych środków. 

Powierzchnie skrzyń ładunkowych lub pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste. Do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko tego rodzaju środków antyadhezyjnych, które nie oddziałują 
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania się skrapiania skrzyń olejem napędowym lub innymi 
środkami ropopochodnymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
do zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów 
składowych MMA i reprezentatywne próbki materiałów. MMA powinna być zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 
i 8.2.2 WT-2 2014 – część I w zależności od kategorii ruchu. 
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego należy na etapie projektowania stosować się do wytycznych 
określonych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6. 
Wykonawca powinien zapewnić, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, były zastosowane w pełni 
reprezentatywne próbki materiałów składowych, które zostaną użyte do wykonania robót. 
 
5.2. Wytwarzanie MMA 
Produkcja MMA powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie 
z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich składników powinno odbywać się wagowo, 
dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do 
produkcji MMA należy: 
 stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.2 RID I/6. 
 przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi wydruki z WMB potwierdzające, że ilość zadozowanego 

granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Badaniem Typu. 
Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 
2014 część I (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszankę MMA zaleca się wbudowywać 
bezpośrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w 
silosie może mieć miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych. 
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy 
zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę wiążącą z MMA powinno być: 
 nośne i ustabilizowane, 
 czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa, 
 wyprofilowane, równe i bez kolein, 
 suche, 
 skropione emulsją asfaltową lub asfaltem zapewniającym powiązanie warstw, 
oraz spełniać wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 – część II. 
Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny zostać połączone z MMA zgodnie 
z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 – część II (sposób wykonania spoin) i przy zastosowaniu materiałów określonych w pkt.  
2.2.1 niniejszych ST. 
 
5.3.1. Połączenia międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami oraz 
ich współpracy w przenoszeniu obciążeń nawierzchni wywołanych ruchem pojazdów. 
Zapewnienie połączenia międzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podłoża, na którym będą 
układane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz właściwego wykonania 
skropienia. Podłoże należy przygotować zgodnie z SST D.04.03.01. 
Skropienie emulsją asfaltową ma na celu zwiększenie siły połączenia pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiędzy warstwami. 
Do skropień należy stosować rodzaj emulsji i ilość zgodnie z zasadami określonymi w SST D.04.03.01. 
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5.4. Warunki atmosferyczne 
Warstwa nawierzchni z MMA powinna być układana w temperaturze: 
 podłoża nie mniejszej niż +5°C, 
 temperaturze otoczenie w ciągu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niż 0oC. 
Nie dopuszcza się układania MMA podczas intensywnych opadów atmosferycznych i silnego wiatru 
przekraczającego prędkość 16m/s. 
 
5.6. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji MMA na żądanie Inspektora Nadzoru/Koordynatora jest 
zobowiązany do przeprowadzenia próby technologicznej. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. Suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor 
Nadzoru/Koordynatora podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. Tolerancje zawartości składników 
MMA względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7. niniejszych 
ST. 
Za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru można połączyć wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka 
próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Na żądanie Inspektora Nadzoru/Koordynatora, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny o długości 
przynajmniej 100m na całej szerokości jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA, 
 sprawdzenia czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej ostatecznej grubości warstwy, 
 określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały oraz sprzęt, jakie będą 
stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robót. Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana 
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora – dopuszcza się akceptację wykonanego odcinka próbnego w ramach 
innego zadania pod warunkiem, że został wbudowany ten sam typ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
zastosowano ten sam sprzęt do wbudowania i zagęszczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie 
nawierzchni z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora, wydanej na podstawie 
testów oraz pomiarów dokonanych na odcinku próbnym. W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy 
ścieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora odcinka próbnego, Wykonawca ma 
obowiązek usunąć odcinek próbny warstwy ścieralnej (jeżeli był wykonywany w obrębie Kontraktu) na własny 
koszt. 
 
5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA 
Transport MMA powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 – część II. 
Wbudowywanie MMA powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 – część 
II. 
Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, aby: 
 umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma rozkładarkami 

pracującymi obok siebie z przesunięciem wg pkt. 7.6.3.1. WT-2 2016 – część II); w przypadku przebudów 
i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szerokością pasa ruchu, 

 dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest 
wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min. 200 m, 

 organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań z jednostajną prędkością. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych określonych 
w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania 
(itd. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 
W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umożliwiającym obniżenie temperatury 
mieszania (mieszanki na ciepło) i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała się odpowiednia jej 
ilość, a kosz, transporter i stół były zawsze gorące i nie stygły. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza 
się wbudowywanie ręczne. 
Podczas rozkładania 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 zagęszczane walcami 
drogowymi o charakterystyce zapewniającej skuteczność zagęszczania, potwierdzoną na odcinku próbnym. 
Po wykonanej warstwie wiążącej powinien odbywać się wyłącznie ruch pojazdów związanych z układaniem 
następnej warstwy. 
Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorąco do ruchu może nastąpić po jej schłodzeniu do temperatury 
zapewniającej jej odporność na deformacje trwałe. 
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W przypadku konieczności dopuszczenia innego ruchu należy zastosować zabiegi zabezpieczające uzyskanie 
wymaganego połączenia międzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego skropienia z użyciem mleczka 
wapiennego (wg. pkt. 7.3.4 WT-2 2016 – część II). 
 
5.8. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne powinny być wykonane przy zastosowaniu materiałów określonych w pkt. 2.2.1 
niniejszego SST, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 – część II. 
 
5.8.1. Sposób i warunki aplikacji materiałów stosowanych do złączy 
5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych taśm bitumicznych 
Krawędź boczna złącza podłużnego winna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez obcięcie 
nożem talerzowym. 
Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za pomocą urządzeń 
umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni. 
Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche. 
Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej 
grubości, należy zagruntować środkiem gruntującym zgodnie z zaleceniami producenta taśmy. 
Taśma bitumiczna o grubości 10 mm powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na 2/3 
wysokości warstwy licząc od górnej powierzchni warstwy podbudowy. Minimalna wysokość taśmy 4 cm. 
 
5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych  
Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych. 
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej 
krawędzi w ilości 3 – 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 – 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3). 
Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych.  
 
5.8.2. Sposób wykonania złączy  
Wymagania ogólne: 
 złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, 
 złącza podłużnego nie można lokalizować w śladach kół,  
 złącza podłużne w konstrukcji wielowarstwowej należy przesunąć względem siebie w kolejnych warstwach 

technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni, 
 złącza muszą być całkowicie związane a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym 

poziomie. 
A. Metoda rozkładania „gorące przy gorącym” 
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego – należy ją stosować zgodnie z pkt. 
7.6.3.1 WT-2 2016 – część II. 
Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy. 
B. Metoda rozkładania „gorące przy zimnym” 
Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch, względnie 
z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych – należy ją 
stosować zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 – część II. 
C. Sposób zakończenia działki roboczej 
Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających uzyskanie 
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantówki lub frezarki) oraz szorstkiego 
podłoża w rejonie planowanego złącza. 
Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obniżenie sczepności warstw w rejonie końca działki 
roboczej oraz obcinanie piłą tarczową zimnej krawędzi działki. 
Zakończenie działki roboczej wykonuje się prostopadle do osi drogi. 
Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza. 
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy 
przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 
D. Sposób wykonywania spoin 
Spoiny wykonuje się z użyciem materiałów wymienionych w punkcie 2.2.1. 

Grubość elastycznej taśmy bitumicznej do spoin powinna wynosić nie mniej niż 15 mm w warstwie 
wiążącej/wyrównawczej. 

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej 
krawędzi w ilości 3 – 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 – 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3). 
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5.9. Krawędzie zewnętrzne warstwy wiążącej 
Krawędzie zewnętrzne warstwy wiążącej należy wykonać zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 – część II. 
Po wykonaniu warstwy wiążącej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź 
boczną. Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona. 
Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez pokrycie gorącym 
asfaltem w ilości: 
 powierzchnie odsadzek – 1,5 kg/m2, 
 krawędzie zewnętrzne – 4 kg/m2,  
zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 – część II. 
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i sposobie 
uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.2 WT-2 
2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 12,13,14 – dla mieszanki typu AC). 
Badania i pomiary dzielą się na: 
–    badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru, 
–    badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego. 
W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań 
i pomiarów kontrolnych dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych. 
Badania obejmują: 
–    pobranie próbek, 
–    zapakowanie próbek do wysyłki, 
–    transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania, 
–    przeprowadzenie badania, 
–    sprawozdanie z badań. 
Pomiary obejmują terenową weryfikację cech nawierzchni. 
 
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość 
wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. 
Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w SST. Wyniki badań będą 
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać 
Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi. 
Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien: 
– być nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowę materiałów 
i wyrobów budowlanych – mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiały do uszczelnień, itd., 
– dla wykonanej warstwy być nie mniejszy niż określony zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych 
określony w tab. 7. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
 pomiar temperatury powietrza, 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, 
 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw, 
 pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 
 pomiar równości warstwy wiążącej, 
 pomiar rzędnych wysokościowych i pomiary sytuacyjne, 
 badania zagęszczenia warstwy i zawartości wolnej przestrzeni, 
 pomiar sczepności warstw asfaltowych, 
 pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
 ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
 ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
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Tabela 7. Minimalna częstotliwość badań ze strony Wykonawcy dla warstwy wiążącej 

Lp. Badana cecha Metoda Częstotliwość 
1. Zagęszczenie MMA oraz 

zawartość wolnych przestrzeni 
w warstwie 

Porównanie gęstości 
objętościowej referencyjnej do 
rzeczywistej 

- 2 razy na kilometr każdej 
jezdni, nie   rzadziej niż 1 raz 
na 6000 m2 

2. Sczepność warstw asfaltowych 
dla dróg KR 4-7 

Metoda Leutnera - nie rzadziej niż 1 raz na 
15000 m2 

3. Grubość (grubości 
poszczególnych warstw i 
grubość pakietu warstw 
asfaltowych) 

Rzędne wysokościowe, 

Pomiar elektromagnetyczny, 

Przymiarem na wyciętych 
próbach 

- nie rzadziej niż co 50 m  

- nie rzadziej niż co 100 m  

- 2 razy na kilometr każdej 
jezdni, nie   rzadziej niż 1 raz 
na 6000 m2 

4. Równość podłużna   

4.1. Wszystkie klasy dróg Planografem 

 

- każdy pas układania 
warstwy w sposób ciągły 

4.2. Wszystkie klasy dróg w 
miejscach niedostępnych dla 
urządzeń pomiarowych 

4 metrową łatą i klinem - w sposób ciągły (początek 
każdego   pomiaru łatą w  
miejscu zakończenia  
poprzedniego pomiaru) 

5. Równość poprzeczna 
Profilografem lub  

- 2 metrową łatą i 
pochyłomierzem 

- każdy pas układania 
warstwy w sposób ciągły – 
nie rzadziej niż  

co 5 m 

6. Spadki poprzeczne Profilografem lub  

- 2 metrową łatą i 
pochyłomierzem 

co 10m 

50 razy na 1 km dodatkowe 
pomiary w punktach 
głównych łuków poziomych 

7. Szerokość warstwy Taśmą mierniczą - pomiar co 50 m, na łukach 
poziomych w punktach  
charakterystycznych 

8. Odchylenie od projektowanej 
osi drogi 

Rzędne wysokościowe 

Pomiary sytuacyjne  

- pomiar rzędnych niwelacji 
podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi, na łukach 
poziomych i pionowych  
w punktach  
charakterystycznych 

 
6.3. Badania i pomiary kontrolne 
Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora, a których celem jest 
sprawdzenie, czy jakość zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 
i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itd.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itd.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium 
Zamawiającego/Inspektor Nadzoru/Koordynator przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiającego. 
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6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez Laboratorium Zamawiającego. 
Strony Kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej działki roboczej. 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. 
 
6.5. Badania i pomiary arbitrażowe 

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych 
dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru/Koordynatora, 
Zamawiającego lub Wykonawcy (itd. na podstawie własnych badań). 

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe 
wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy 
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża 
Inspektor Nadzoru/Koordynator po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje 
laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.  

 
6.6. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi do 
akceptacji źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów składowych. 
 
6.7. Badania w czasie robót 
6.7.1. Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki pobranej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy ocenić na podstawie: 
– wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich wyników z całej drogi dla 
danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do 0,01 %, 
–    wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 %. 
Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA). 
Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego 
uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego podaną w Badaniu Typu 
(%). 
 
Tabela 8. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla wartości średniej policzonej z dokładnością do 0,01 % 

Oceniany parametr 
Wielkość odchyłki dla wartości średniej ; % 

AC 
KR3-7 KR1-2 

Wartość lepiszcza rozpuszczalnego S – niedomiar 0,15 0,20 
Wartość lepiszcza rozpuszczalnego S – nadmiar 0,20 0,20 

 
Tabela 9. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla pojedynczego wyniku określonego z dokładnością do 0,01 % 

Oceniany parametr 
Wielkość odchyłki dla wartości średniej ; % 

AC 
KR17 

Wartość lepiszcza rozpuszczalnego S – niedomiar 0,30 
Wartość lepiszcza rozpuszczalnego S – nadmiar 0,30 

 
W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej i dla pojedynczego wyniku 
w zakresie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości 
na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017. 
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6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego 
wg PN-EN 12697-2. 
Jakości mieszanki mineralnej należy ocenić na podstawie: 
– wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich wyników z całej drogi dla 
danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do 0,1 %, 
– wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 % dla sita 0,063mm 
i z dokładnością do 1 % dla pozostałych sit. 
Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA). 
Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością ziaren w wyekstrahowanej 
mieszance mineralnej uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością ziaren w mieszance mineralnej 
podaną w Badaniu Typu (%). 
Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10. 
 
 
Tabela 10. Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia 

Przechodzi przez sito #, mm 

Odchyłki dopuszczalne 

dla pojedynczego wyniku, % 

Odchyłki dopuszczalne 

dla wartości średniej, % 

KR3-7 KR1-2 KR1-7 
0,063 2,5 3,0 1,5 
0,125 4 5 2,0 

2 5 6 3,0 
D/2 lub sito charakterystyczne 6 7 4,0 

D 7 8 5,0 
 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 
W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej w zakresie uziarnienia 
należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 
2017. 
Dla kryterium dotyczącego pojedynczego wyniku nie stosuje się potrąceń – należy je spełnić wg wyżej 
wymienionych wymagań. 
 
6.7.3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance MMA 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 12697-8. 
Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w WT-2 2014 Tabela 12, 13 i 14 w 
zależności od kategorii ruchu. 
 
6.7.4. Pomiar grubości warstwy wg PN-EN 12697-36 
Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek na obiektach 
mostowych wiertnicą mechaniczną) lub metodą elektromagnetyczną z częstotliwością określoną w tab. 4. Sposób 
oceny grubości warstwy i pakietu warstw należy dokonać zgodnie WT-2 2016 – część II pkt 8.2 i Instrukcją DP-
T14 pkt. 2.3. 
Grubości warstwy należy ocenić na podstawie wielkości odchyłki obliczonej dla: 
 pojedynczego wyniku pomiaru grubości warstwy i pakietu warstw asfaltowych, 
 wartości średniej ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy i wartości średniej pomiarów pakietu 

warstw asfaltowych. 
Odchyłka w zakresie grubości danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to 
procentowe przekroczenie w dół projektowanej grubości warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt. 2.3. Instrukcji 
DP-T14 2017 – część I z dokładnością do 1%. 
Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie: 
 grubości warstwy może wynosić 1÷10% grubości projektowanej. 
 pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0÷10% grubości projektowanej, lecz nie więcej niż 1 cm. 
Wartość średnia ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy lub pakietu warstw powinna być równa bądź 
większa w stosunku do grubości przyjętej w projekcie konstrukcji nawierzchni. 
W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie grubości należy postępować zgodnie z Instrukcją   
DP-T 14. 
 
6.7.5. Wskaźnik zagęszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 załącznik C4 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy z częstością 
podaną w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98,0%. Dopuszcza się za zgodą 
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Inspektora Nadzoru/Koordynatora badania zagęszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do cięcia 
próbek). Metodą referencyjną jest badanie na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy. Wykonawca wytnie 
próbki na każde życzenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora w miejscach wątpliwych przez niego wskazanych. 
W przypadku jeśli wskaźnik zagęszczenia jest niższy niż 98,0% należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 
Ocena jakości na drogach krajowych. Część I – Roboty drogowe. 2017. 
 
6.7.6. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8 
Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość mieszanki mineralno asfaltowej 
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie 
powinna mieścić się w granicach 2,0-7,0% dla KR1-2 oraz 3,0-8,0% dla KR3-7. Zawartość wolnej przestrzeni w 
warstwie należy sprawdzać z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7. 
6.7.7. Wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych 
Badanie sczepności międzywarstwowej należy wykonać wg metody Leutnera na próbkach Ø 150±2mm lub                  
Ø 100±2mm zgodnie z „Instrukcją laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych 
wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. 2014”. Wymagana wartość dla połączenia wiążąca – 
podbudowa wynosi nie mniej niż 0,7 Mpa – kryterium należy spełnić. Dopuszcza się też inne sprawdzone 
metody badania sczepności, przy czym metodą referencyjną jest metoda Leutnera na próbkach Ø 150±2mm. 

Badanie sczepności międzywarstwowej należy sprawdzać zgodnie z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7. 

6.7.8. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Wymagania dla temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 – część II. Dla 
lepiszcza wyekstrahowanego należy kontrolować następujące właściwości: 
 temperaturę mięknienia, 
 nawrót sprężysty – dot. Polimeroasfaltów. 

 
6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA 
6.8.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano na warstwie wiążącej podano w tabeli 7. 
 
6.8.2. Szerokość warstwy 
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 5 cm. Wymaga się, 
aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych 
pomiarów szerokości wykonanej warstwy powinna być zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 7 cm. 
 
 
6.8.3. Równość podłużna i poprzeczna warstwy wiążącej  
6.8.3.1. Ocena równości podłużnej warstwy wiążącej  
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych, należy stosować 
metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego 
wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią 
łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. 
W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni należy 
wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości podłużnej powinna wynosić 
4 m. 
Wymagana równość podłużna jest określona przez maksymalne dopuszczalne wartości odchyleń dla warstwy 
wiążącej zostały podane w tabeli 11. 
 
Tabela 11. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem (łatą i 
klinem) 

Klasa 
drogi 

Element nawierzchni 
Dopuszczalne wartości odchyleń 

równości podłużnej warstwy 
wiążącej [mm] 

A, S, GP 

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i 
wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone 

pobocza 
6 

Jezdnie MOP  9 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone 
pobocza 

9 

L,, place, 
parkingi 

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do 
ruchu i postoju pojazdów 

12 



   135 
 

 
D.05.03.05 
 
Pomiar równości podłużnej nawierzchni metodą łaty i klina 
Pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni z użyciem łaty (o długości 4 m) i klina należy wykonywać jedynie 
w miejscach niedostępnych dla sprzętu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki autobusowe itd.). Pomiary 
równości podłużnej z wykorzystaniem łaty i klina należy wykonywać w osi podłużnej elementu drogi/pasa ruchu, 
w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar należy wykonywać w sposób ciągły 
(początek każdego pomiaru łatą w miejscu zakończenia poprzedniego pomiaru). Klin należy podkładać pod łatę 
w miejscu, w którym prześwit jest największy (największe odchylenie równości). Wielkość prześwitu jest równa 
najmniejszej liczbie widocznej na klinie podłożonym pod łatę. Zasady oceny wyników pomiaru jak w tabeli 11. 
 
6.8.3.2. Pomiar równości poprzecznej warstwy wiążącej  
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie 
odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako 
największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2m) a zarejestrowanym profilem 
poprzecznym warstwy. 
Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancją 
±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m. 
W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości porzecznej warstwy podbudowy nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m, Pomiar 
powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 
Dopuszczalne wartości odchyleń zostały podane w tabeli 12. 
 
Tabela 12. Dopuszczalne wartości odchyleń dla warstwy wiążącej 

Klasa 
drogi 

Element nawierzchni 
Dopuszczalne wartości odchyleń 
równości poprzecznej warstwy 

wiążącej [mm] 

A, S, GP 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone 
pobocza 

6 

 Jezdnie MOP  9 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone 
pobocza 

9 

L, D, 
place, 

parkingi 

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do 
ruchu i postoju pojazdów 

12 

 
Pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni z użyciem łaty i klina 
Pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni z użyciem łaty (o długości 2 m) i klina należy wykonywać 
jedynie w miejscach niedostępnych dla sprzętu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe, zatoki autobusowe 
itd. Pomiary równości poprzecznej z wykorzystaniem łaty i klina należy wykonywać z krokiem nie rzadziej niż 
co 5 m. W czasie pomiaru łata powinna leżeć prostopadle do osi drogi i w płaszczyźnie prostopadłej do 
powierzchni badanej warstwy. 
Klin należy podkładać pod łatę w miejscu, w którym prześwit jest największy (największe odchylenie równości). 
Wielkość prześwitu jest równa najmniejszej liczbie widocznej na klinie podłożonym pod łatę. Zasady oceny 
wyników podano w tabeli 12. 
 
6.8.4. Spadki poprzeczne 
Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki 
poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z spadkami 
poprzecznymi z tolerancją ± 0,5%. 
Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Dla 100% wykonanych pomiarów spadki poprzeczne warstwy ścieralnej na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 0,7%. Spadek poprzeczny musi być wystarczający 
do zapewnienia sprawnego spływu wody. 
 
6.8.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z osią projektowaną z tolerancją 5 cm. Wymaga się, aby 
co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 100% 
wykonanych pomiarów ukształtowania osi w planie powinno być zgodne z osią projektowaną z tolerancją ± 7 cm. 
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6.8.6. Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Rzędne wysokościowe warstwy wiążącej powinny być mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawędziach 
każdej jezdni. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do 
akceptacji. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm.  
Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Dla 100% wykonanych pomiarów różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy wiążącej a rzędnymi 
projektowanymi nie mogą przekraczać ± 1,5 cm. 
 
6.8.7. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.  
W konstrukcji wielowarstwowej: 
– złącza poprzeczne powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 3 m, 
– złącza podłużne powinny być przesunięte względem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co 

najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.  
Nie można lokalizować złącza podłużnego w śladach kół. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.8.8. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z MMA powinien być jednorodny, bez miejsc „przeasfaltowanych”, porowatych, łuszczących 
się i spękanych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (AC W). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 
dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 
 
8.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w SST), to 
Inspektor Nadzoru/Koordynator/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu 
naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe 
(zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego SST), a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest 
zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość konstrukcji nawierzchni, przedstawić sposób naprawienia wady 
lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej – naliczenie potrąceń według zasad określonych w Instrukcji 
DP-T14 Ocena Jakości na Drogach Krajowych. Część I Roboty Drogowe. 
Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.  
W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego na zastosowanie programu 
naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST 
zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt. 
Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w 
innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako ryczałt. 

9.2. Kwota ryczałtu za Roboty 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Kwota ryczałtu za Roboty będzie obejmować między innymi: 

– 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, 
– uformowanie złączy, zagruntowanie środkiem gruntującym i przymocowanie taśm bitumicznych, 
– posmarowanie krawędzi bocznych asfaltem, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu, 
– wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami 

niniejszych SST. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje: 
 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, 
 uformowanie złączy, zagruntowanie środkiem gruntującym i przymocowanie taśm bitumicznych, 
 posmarowanie krawędzi bocznych asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu, 
 wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych 

SST. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Cena wykonania robót określonych niniejszymi SST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

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

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
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1. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
2. PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 
3. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
4. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
5. PN-EN 13924-2  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych – 

Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 
6. PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
7. PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
8. PN-EN 932-5  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe 

i wzorcowanie 
9. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
10. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
11. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 
12. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

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

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

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

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

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

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

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

20. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
21. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
22. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
23. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 3: Odzyskiwanie asfaltu – Wyparka obrotowa 
24. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 4: Odzyskiwanie asfaltu – Kolumna do destylacji frakcyjnej 
25. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości 
26. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 
27. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
28. PN-EN 12697-10  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 10: Zagęszczalność 
29. PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
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30. PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

31. PN-EN 12697-17  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 17: Ubytek ziaren 

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

33. PN-EN 12697-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla 

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

35. PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek 
asfaltowych 

36. PN-EN 12697-24  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 24: Odporność na zmęczenie 

37. PN-EN 12697-25  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 25: Penetracja dynamiczna  

38. PN-EN 12697-26  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 26: Sztywność 

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

40. PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, 
zawartości wody i uziarnienia 

41. PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

42. PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie 

43. PN-EN 12697-31  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 31: Próbki przygotowane w prasie żyratorowej 

44. PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem 

45. PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

46. PN-EN 12697-38  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja 

47. PN-EN 12697-40  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ” 

48. PN-EN 12697-42  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym 

49. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych 
na gorąco 

50. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i poprzeczny 
rozkład lepiszcza i kruszywa 

51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 8: Destrukt asfaltowy 
53. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
54. PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa Kontrola 

Produkcji 
10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t. j. Dz.U. 2016 poz. 124). 

2. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych – WT-
1 2014 – Kruszywa. Wymagania techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 roku i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 
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3. 29. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – WT-2 2014 – część I – Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 25 września 2014 roku. 

4. 30. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – WT-2 2016 – część II – Wykonanie warstw nawierzchni 
asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku. 

5. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera 
i wymagania techniczne sczepności” Politechnika Gdańska 2014. 

6. Instrukcja DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017. 
7. Projekt RIB I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Zadanie 2. Recykling na gorąco. 

Załącznik nr 9.2.1, Załącznik nr 9.2.2, Załącznik nr 9.2.3 
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D-05.03.05B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego, przy Przebudowie drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w 
miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem: 

 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm dla KR2, 
 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy zostały umieszczone w Dokumentacji projektowej: Projekt 
Wykonawczy – Część opisowa.  

1.5. Określenia podstawowe 

Definicje i określenia podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. oraz w przepisach 
związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszych STWiORB. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

10. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora. W przypadku wystąpienia zmian w materiałach składowych (rodzaj, kategoria, typ 
petrograficzny, gęstość, zmiana złoża) należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.2. normy 
PN-EN 13108-20. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.  
 
Tablica 1. Rodzaje materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Rodzaj materiału 

Wymagania wg / dokument odniesienia 

KR 1-2 
KR 3-4 

NIE DOTYCZY 

1. Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 12 

2. 
Kruszywo drobne lub o 
ciągłym uziarnieniu D≤8 

WT-1 Kruszywa 2014,  

tabela 13 i 14 
WT-1 Kruszywa 2014, tabela 14 

3. Wypełniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 15 
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Lp. Rodzaj materiału 

Wymagania wg / dokument odniesienia 

KR 1-2 
KR 3-4 

NIE DOTYCZY 

4. Lepiszcze 
WT-2 2014 – część I pkt. 8.2.3.1 

tab. 15, PN-EN 12591 

WT-2 2014 – część I pkt 8.2.3.1 tab. 
15, PN-EN 14023, PN-EN 13924-2, 

PN-EN 12591 

5. Granulat asfaltowy 
pkt. 2.1.1. STWiORB,  PN-EN 13108-8, RID I/6 Załącznik nr 9.2.1  

i Załącznik nr 9.2.3 

6. Środek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1 

7. 
Mieszanka mineralno-
asfaltowe 

WT-2 2014 – część I pkt 8.2.3.2 
tab. 16 i pkt 8.2.3.3 tab. 18 

WT-2 2014 – część I pkt 8.2.3.2 tab. 17 
i pkt 8.2.3.3 tab. 19 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 – część I pkt. 8.1. W przypadku stosowania granulatu 
asfaltowego należy dodatkowo stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 
RID I/6 

 
2.1.1. Granulat asfaltowy 
Granulat asfaltowy należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz 
Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierające granulat asfaltowy muszą mieć parametry odpowiadające ich 
rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego STWiORB. 
2.1.1.1. Zasady stosowania granulatu asfaltowego 
Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC S, zależy od 
następujących czynników:  
 pochodzenia granulatu asfaltowego, 
 jakości granulatu asfaltowego, a w szczególności właściwości lepiszcza, właściwości kruszywa i jednorodności 

granulatu,  
 rodzaju nowego lepiszcza. 
Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego określa tabela 2. 
 
Tabela 2. Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze względu na jego pochodzenie  

Pochodzenie granulatu 

Przeznaczenie mm-a 
z granulatem 

AC S 

AC P Nie 

AC W Nie 

AC S Tak 

AC WMS P Nie 

AC WMS W Nie 

SMA Możliwe 
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Uwaga:     Tak – struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standardowo stosowanych 
lepiszczy nie stanowią przeszkody w zastosowaniu granulatu 

Możliwe – struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy 
mogą stanowić przeszkodę w zastosowaniu granulatu  

Nie – struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy stanowią 
przeszkodę w zastosowaniu granulatu  

 

Procentowe zawartości granulatu asfaltowego określa się na podstawie maksymalnej wartości wskaźnika 
zastąpienia lepiszcza BR [%], obliczanego następująco: 

BR = (a x b)/c 

gdzie: 

BR – wskaźnik zastąpienia lepiszcza [% (m/m)], 

a – zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],  

b – udział granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],  

c – całkowita zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)]. 

 

Tabela 3. Dopuszczalne wartości wskaźnika BR [%] 

Typ betonu asfaltowego 

Dopuszczalna wartość wskaźnika zastąpienia lepiszcza BR [%] 
w przypadku dozowania granulatu asfaltowego w otaczarce 

metodą 

na zimno na gorąco  

AC S 0 201) 

10) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiającego po przeprowadzeniu badań 
dodatkowych określonych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6. 

 
Ponieważ dodatek granulatu asfaltowego może wywrzeć niekorzystny wpływ na odporność mieszanek mineralno-
asfaltowych na spękania niskotemperaturowe, należy przeprowadzić badania służące ocenie odporności tych 
mieszanek na spękania niskotemperaturowe. 
Jeżeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano użycie: 
 asfaltu modyfikowanego,  
 granulatu asfaltowego zawierającego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej 

przewidziano użycie zwykłego asfaltu drogowego,  
zastosowanie granulatu asfaltowego może nastąpić na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zasad 
opisanych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6). 
 
2.1.1.2. Wymagania dla granulatu asfaltowego 
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych typu beton 
asfaltowy do warstwy ścieralnej AC S to musi on spełniać wymagania określone w tabeli 4. 
 
Tabela 4. Wymagane właściwości granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych typu 
AC S 

Właściwość Wymagania 
Dokument 
odniesienia 
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Zawartość materiałów 
obcych 

Kategoria FM1 
PN-EN 13108-8   

pkt. 4.1 

Właściwości 
lepiszcza 
odzyskanego                  
w granulacie 
asfaltowym a) 

PiK 

Kategoria S70 

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być 
wyższa niż 70oC. Pojedyncze wartości temperatury 
mięknienia nie mogą przekraczać 77oC. 

PN-EN 13108-8   
pkt. 4.2 

PN-EN 13108-20 
Załącznik A 

 Pen. 

Kategoria P15 

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15x0,1mm. 
Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze 
niż 10x0,1mm. 

Jednorodność Wymagana jednorodność określona na podstawie 
dopuszczalnego rozstępu wyników badań określonych 
właściwości 

Załącznik nr 9.2.1     
i Załącznik nr 9.2.3 

RID I/6 

Zawartość asfaltu 

Uziarnienie kruszywa 

PN-EN 13108-20 Załącznik A 

Załącznik nr 9.2.1 i Załącznik nr 9.2.3 RID I/6 

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie 
asfaltowym na podstawie zadeklarowanego, wcześniejszego zastosowania. W 
przypadku braku możliwości takiego zadeklarowania jakości kruszywa w 
granulacie, oraz wątpliwości co do właściwości fizycznych lub 
mechanicznych, należy przeprowadzić badania kruszywa w wymaganym 
przez Zamawiającego zakresie 

b) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym należy oznaczyć następujące 
właściwości w zależności od wskaźnika BR: 

- BR≤15% : temperaturę mięknienia PiK. Lub penetrację, 

- BR>15% : temperaturę mięknienia PiK. I penetrację. 

 
Właściwości lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, które powstaną z połączenia starych i nowych składników, 
muszą spełniać wymagania stawiane tym materiałom, ze względu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 
2.2. Wymagania wobec innych materiałów 
2.2.1. Materiały do połączeń technologicznych 
Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować materiały zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 – część 
II wg tabel 5 i 6. 
 
Tabela 5. Materiały do złączy (podłużnych i poprzecznych wykonywanych metodą „gorące przy zimnym”) 

Rodzaj 
warstwy 

Złącze podłużne Złącze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa 
ścieralna 

KR1-2  

Pasty asfaltowe lub elastyczne 
taśmy bitumiczne 

 

+ środek gruntujący 

 

KR1-2  

Pasty asfaltowe lub elastyczne  

taśmy bitumiczne 

 

+ środek gruntujący 

 



   145 
 

KR 3-7 

 

Elastyczne taśmy bitumiczne  
+ środek gruntujący 

KR 3-7 

 

Elastyczne taśmy bitumiczne                     
+ środek gruntujący 

 
Tabela 6. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi 

Rodzaj 
warstwy 

Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa 

ścieralna 

KR1-2  Pasty asfaltowe lub elastyczne taśmy bitumiczne 

KR 3-7 

 
Elastyczna taśma bitumiczna + środek gruntujący lub zalewa drogowa na gorąco 

Uwaga: W przypadku elastycznych taśm bitumicznych należy zastosować środek do gruntowania powierzchni 
połączeń technologicznych przewidziany przez producenta taśmy. 

Materiały do połączeń technologicznych muszą spełniać wymagania sformułowane w tabelach 10, 11 i 12  z WT-
2 2016 – część II. Zalewy drogowe na gorąco muszą spełniać wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN 14188-1 
tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8 
 
2.2.2. Lepiszcze do skropienia podłoża 
Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane PN-EN 13808 i STWiORB D-04.03.01. 
 
2.2.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 
Za zgodą Zamawiającego mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj 
i właściwości dodatków powinny być deklarowane. Skuteczność stosowanych dodatków i modyfikatorów 
powinna być udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-5 punkt 4.1. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku środka obniżającego temperaturę produkcji 
i układania – nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego 
w technologii „na zimno”. 
Do mieszanek mineralno-asfaltowych może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jeżeli spełnia wymagania 
podane w PN-EN 13108-4 Załącznik B. 
 
2.3. Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiORB  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania MMA, aby zapewnić 
nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. Jakość każdej dostawy kruszywa 
i wypełniacza musi być potwierdzona deklaracją producenta (oznakowanie CE). Do każdej partii granulatu 
asfaltowego należy dołączyć dokumenty określone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
2.4.2. Składowanie wypełniacza 
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.4.3. Składowanie asfaltu 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 – część I. 
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny być wyposażone w mieszadła mechaniczne lub co najmniej winny mieć 
zapewniony system przepompowywania wprawiający w cyrkulację asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne 
temperatury składowania asfaltu drogowego powinny być zgodne z tabelą 41 ww. wytycznych. Temperatury 
składowania asfaltów modyfikowanych powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 
2.4.4. Składowanie środka adhezyjnego 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach 
podanych zgodnie z zaleceniami producenta. 
2.4.5. Składowanie granulatu asfaltowego 
Składowanie granulatu asfaltowego powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed: 
 segregacją – zaleca się formowanie hałd o kształcie stożkowym o wysokości max. Do 5m, 
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 zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu, 
 zawilgoceniem – ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi; 
w przypadku dozowania „na zimno” obowiązkowe jest składowanie granulatu pod zadaszeniem. 
Powierzchnię, na której będzie składowany granulat asfaltowy należy utwardzić i ukształtować z wyraźnym 
spadkiem przeciwdziałającym akumulacji wody w hałdzie. 
Podczas składowania granulatu asfaltowego należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 
nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.2 RID I/6. 

10. SPRZĘT 

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

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych 
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji 
mieszanki. WMA powinna prowadzić system ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21, certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. Dozowanie wszystkich składników powinno 
odbywać się wagowo, dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego. 
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego wytwórnię mieszanek mineralno-asfaltowych należy wyposażyć 
w dodatkowy bęben, będący elementem otaczarki o działaniu cyklicznym – metoda „równoległego bębna”. 
 
3.2. Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych 
Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu mechanicznej układarki 
do układania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespołem układarek pracujących równolegle z przesunięciem 
roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw asfaltowych na gorąco, posiadającej następujące 
urządzenia: 
 automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i grubością, 
 płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki, 
 urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem 
rozkładającym do układania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. Asfaltowe warstwy 
kompaktowe). 
 
3.3. Walce do zagęszczania 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem pozwalającym na uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
3.4. Skrapiarki 
Wykonawca powinien dysponować skrapiarką spełniającą wymagania STWiORB D-04.03.01, pozwalającą na 
równomierne i zgodne z wymaganiami równomierne skropienie podłoża. 

10. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.1. Transport materiałów 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę odpowiednio do postępu robót, tak aby 
zapewnić ciągłość wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny być 
zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy 
ogrzewane itd.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi.  

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości temperatury. 
Dowieziona do rozkładarki mieszanka musi mieć temperaturę w wymaganym przedziale określonym w WT-2 
2014 – część I tab. 42. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i 
wbudowania lepiszczy zawierających takie środki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania 
w obniżonej temperaturze tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować się informacjami 
(zaleceniami) podanymi przez producentów tych środków. 

Powierzchnie skrzyń ładunkowych lub pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste. Do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko tego rodzaju środków antyadhezyjnych, które nie oddziałują 
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania się skrapiania skrzyń olejem napędowym lub innymi 
środkami ropopochodnymi. 
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D.05.03.05b 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
do zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów 
składowych MMA i reprezentatywne próbki materiałów. MMA powinna być zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 
i 8.2.3 WT-2 2014 – część I w zależności od kategorii ruchu. 
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego należy na etapie projektowania stosować się do wytycznych 
określonych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6. 
Wykonawca powinien zapewnić, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, były zastosowane w pełni 
reprezentatywne próbki materiałów składowych, które zostaną użyte do wykonania robót. 
 
5.2. Wytwarzanie MMA 
Produkcja MMA powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie 
z wymaganiami opisanymi w p. 3.2. Dozowanie wszystkich składników powinno odbywać się wagowo, 
dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do 
produkcji MMA należy: 
 stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.2 RID I/6. 
 przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi wydruki z WMB potwierdzające, że ilość zadozowanego 

granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Badaniem 
Typu. 

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 
2014 część I (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszankę MMA zaleca się wbudowywać 
bezpośrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w 
silosie może mieć miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych. 
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy 
zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę ścieralną z MMA powinno być: 
 nośne i ustabilizowane, 
 czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa, 
 wyprofilowane, równe i bez kolein, 
 suche, 
 skropione emulsją asfaltową lub asfaltem zapewniającym powiązanie warstw, 
oraz spełniać wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 – część II. 
Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny zostać połączone z MMA zgodnie 
z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 – część II (sposób wykonania spoin) i przy zastosowaniu materiałów określonych w pkt. 
2.2.1 niniejszych STWiORB. 
 
 
5.3.1. Połączenia międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami oraz 
ich współpracy w przenoszeniu obciążeń nawierzchni wywołanych ruchem pojazdów. 
Zapewnienie połączenia międzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podłoża, na którym będą 
układane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz właściwego wykonania 
skropienia. Podłoże należy przygotować zgodnie z STWiORB D-04.03.01. 
Skropienie emulsją asfaltową ma na celu zwiększenie siły połączenia pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiędzy warstwami. 
Do skropień należy stosować rodzaj emulsji i ilość w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie              
z zasadami określonymi w SWiORB D-04.03.01. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne 
Warstwa nawierzchni z MMA powinna być układana w temperaturze: 
 podłoża nie mniejszej niż +5°C, 
 temperaturze otoczenie w ciągu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niż +5°C. 
Nie dopuszcza się układania MMA podczas intensywnych opadów atmosferycznych i silnego wiatru 
przekraczającego prędkość 16m/s. 
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5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji MMA na żądanie Inspektora Nadzoru/Koordynatora jest 
zobowiązany do przeprowadzenia próby technologicznej. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. Suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor 
Nadzoru/Koordynator podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. Tolerancje zawartości składników 
MMA względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7. niniejszych 
STWiORB. 
Za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru można połączyć wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka 
próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Na żądanie Inspektora Nadzoru/Koordynatora, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny o długości 
przynajmniej 100m na całej szerokości jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA, 
 sprawdzenia czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej ostatecznej grubości warstwy, 
 określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały oraz sprzęt, jakie będą 
stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robót. Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana 
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora – dopuszcza się akceptację wykonanego odcinka próbnego w ramach 
innego zadania pod warunkiem, że został wbudowany ten sam typ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
zastosowano ten sam sprzęt do wbudowania i zagęszczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie 
nawierzchni z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora, wydanej na podstawie 
testów oraz pomiarów dokonanych na odcinku próbnym. W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy 
ścieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odcinka próbnego, Wykonawca ma obowiązek usunąć 
odcinek próbny warstwy ścieralnej (jeżeli był wykonywany w obrębie Kontraktu) na własny koszt. 
 
5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA 
Transport MMA powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 – część II. 
Wbudowywanie MMA powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 – część 
II. 
Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, aby: 
 umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma rozkładarkami 

pracującymi obok siebie z przesunięciem wg pkt. 7.6.3.1. WT-2 2016 – część II); w przypadku przebudów 
i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szerokością pasa ruchu, 

 dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest 
wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min. 200 m, 

 organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań z jednostajną prędkością. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych określonych 
w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania 
(itd. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 
W celu poprawy właściwości przeciwpoślizgowych warstwę ścieralną należy układać w kierunku przeciwnym do 
przewidywanego ruchu – dotyczy nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w przypadku przebudów 
i remontów układanych szerokością pasa ruchu. 
W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umożliwiającym obniżenie temperatury 
mieszania (mieszanki na ciepło) i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała się odpowiednia jej 
ilość, a kosz, transporter i stół były zawsze gorące i nie stygły. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza 
się wbudowywanie ręczne. 
Podczas rozkładania 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 zagęszczane walcami 
drogowymi o charakterystyce zapewniającej skuteczność zagęszczania, potwierdzoną na odcinku próbnym. 
Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorąco do ruchu może nastąpić po jej schłodzeniu do temperatury 
zapewniającej jej odporność na deformacje trwałe.  
 
5.8. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne powinny być wykonane przy zastosowaniu materiałów określonych w pkt. 2.2.1 
niniejszego STWiORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 – część II. 
 
 



   149 
 

D.05.03.05b 
 
5.8.1. Sposób i warunki aplikacji materiałów stosowanych do złączy 
5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych taśm bitumicznych 
Krawędź boczna złącza podłużnego winna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez obcięcie 
nożem talerzowym. 
Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za pomocą urządzeń 
umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni. 
Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche. 
Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej 
grubości, należy zagruntować środkiem gruntującym zgodnie z zaleceniami producenta taśmy. 
Taśma bitumiczna o grubości 10 mm powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na całej jego 
wysokości oraz wystawać ponad powierzchnię warstwy do 5 mm lub wg zaleceń Producenta. 
5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych  
Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych. 
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej 
krawędzi w ilości 3 – 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 – 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3). 
Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych. 
5.8.2. Sposób wykonania złączy  
Wymagania ogólne: 
 złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej,  
 złącza podłużnego nie można lokalizować w śladach kół, a także w obszarze poziomego oznakowania jezdni, 
 złącza podłużne w konstrukcji wielowarstwowej należy przesunąć względem siebie w kolejnych warstwach 

technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni, 
 złącza muszą być całkowicie związane a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym 

poziomie. 
E. Metoda rozkładania „gorące przy gorącym” 
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego – należy ją stosować zgodnie z pkt. 
7.6.3.1 WT-2 2016 – część II. 
Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy. 
F. Metoda rozkładania „gorące przy zimnym” 
Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch, względnie 
z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych – należy ją 
stosować zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 – część II. 
G. Sposób zakończenia działki roboczej 
Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających uzyskanie 
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantówki lub frezarki) oraz szorstkiego 
podłoża w rejonie planowanego złącza. 
Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obniżenie sczepności warstw w rejonie końca działki 
roboczej oraz obcinanie piłą tarczową zimnej krawędzi działki. 
Zakończenie działki roboczej wykonuje się prostopadle do osi drogi. 
Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza. 
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy 
przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 
H. Sposób wykonywania spoin 
Spoiny wykonuje się z użyciem materiałów wymienionych w punkcie 2.2.1. 

Grubość elastycznej taśmy bitumicznej do spoin powinna wynosić nie mniej niż 10 mm w warstwie ścieralnej. 

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej 
krawędzi w ilości 3 – 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 – 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3). 

Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych na gorąco: 

Zabrudzone szczeliny należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza. 

Zimne  krawędzie winny uprzednio być posmarowane gruntownikiem wg zaleceń producenta zalewy drogowej 
na gorąco. Szczelinę należy zalać do pełna: z meniskiem wklęsłym w przypadku prac wykonywanych w niskich 
temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach. 
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5.9. Krawędzie zewnętrzne warstwy ścieralnej 
Krawędzie zewnętrzne warstwy ścieralnej należy wykonać zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 – część 
II. Po wykonaniu warstwy ścieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną 
krawędź boczną. Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona. 

Krawędź zewnętrzną oraz powierzchnię odsadzki poziomej należy zabezpieczyć przez pokrycie gorącym 
asfaltem w ilości: 

 powierzchnie odsadzek – 1,5 kg/m2, 
 krawędzie zewnętrzne – 4 kg/m2,  
zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 – część II. 
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i sposobie 
uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

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

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.3 WT-2 
2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 18, 19 – dla mieszanki typu AC). 
Badania i pomiary dzielą się na: 
–    badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru, 
–    badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego. 
W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań 
i pomiarów kontrolnych dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych. 
Badania obejmują: 
–    pobranie próbek, 
–    zapakowanie próbek do wysyłki, 
–    transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania, 
–    przeprowadzenie badania, 
–    sprawozdanie z badań. 
Pomiary obejmują terenową weryfikację cech nawierzchni. 
 
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość 
wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. 
Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. Wyniki badań 
będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany 
przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi. 
Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien: 
– być nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowę materiałów 
i wyrobów budowlanych – mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiały do uszczelnień, itd., 
– dla wykonanej warstwy być nie mniejszy niż określony zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych 
określony w tab. 7. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
 pomiar temperatury powietrza, 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, 
 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw, 
 pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 
 pomiar równości warstwy ścieralnej, 
 pomiar rzędnych wysokościowych i pomiary sytuacyjne, 
 badania zagęszczenia warstwy i zawartości wolnej przestrzeni, 
 pomiar sczepności warstw asfaltowych, 
 pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
 ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
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 ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
Tabela 7. Minimalna częstotliwość badań ze strony Wykonawcy dla warstwy ścieralnej 

Lp. Badana cecha Metoda Częstotliwość 
1. Zagęszczenie MMA oraz 

zawartość wolnych przestrzeni w 
warstwie 

Porównanie gęstości objętościowej 
referencyjnej do rzeczywistej 

- 2 razy na kilometr każdej 
jezdni, nie   rzadziej niż 1 raz na 
6000 m2 

2. Sczepność warstw asfaltowych dla 
dróg KR 4-7  

Metoda Leutnera - nie rzadziej niż 1 raz na 15000 
m2 

3. Grubość (grubości poszczególnych 
warstw i grubość pakietu warstw 
asfaltowych) 

Rzędne wysokościowe, 

Pomiar elektromagnetyczny, 

Przymiarem na wyciętych próbach 

- nie rzadziej niż co 50 m  

- nie rzadziej niż co 100 m  

- 2 razy na kilometr każdej 
jezdni, nie   rzadziej niż 1 raz na 
6000 m2 

4. Równość podłużna   

4.1. Klasy dróg:  GP,G  

 

Profilografem 

 

- każdy pas układania warstwy 
w sposób ciągły 

4.2. Klasy dróg:  Z,L,D Planografem - każdy pas układania warstwy 
w sposób ciągły 

4.3. Klasy dróg Z, L i D w miejscach 
niedostępnych dla urządzeń 
pomiarowych 

4 metrową łatą i klinem - w sposób ciągły (początek 
każdego   pomiaru łatą w  
miejscu zakończenia  
poprzedniego pomiaru) 

5. Równość poprzeczna   

5.1. Wszystkie klasy dróg 
Profilografem 

- każdy pas układania warstwy 
w sposób ciągły 

5.2. Wszystkie klasy dróg w miejscach 
niedostępnych dla urządzeń 
pomiarowych 

2 metrową łatą i klinem - nie rzadziej niż co 5 m 

6. Spadki poprzeczne Profilografem lub  

- 2 metrową łatą i pochyłomierzem 

co 10m 

50 razy na 1 km dodatkowe 
pomiary w punktach głównych 
łuków poziomych 

7. Właściwości przeciwpoślizgowe 

Klasy dróg:  GP,G  

Urządzeniem SRT-3 lub 
równoważnym 

- każdy pas układania warstwy,  

- pomiar co 50 m 

8. Szerokość warstwy Taśmą mierniczą - pomiar co 50 m, na łukach 
poziomych w punktach  
charakterystycznych 

9. Odchylenie od projektowanej osi 
drogi 

Rzędne wysokościowe 

Pomiary sytuacyjne  

- pomiar rzędnych niwelacji 
podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi, na łukach 
poziomych i pionowych  
w punktach  
charakterystycznych 
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6.3. Badania i pomiary kontrolne 
Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora, a których celem jest 
sprawdzenie, czy jakość zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 
i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itd.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itd.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium 
Zamawiającego/Inspektor Nadzoru/Koordynatora przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiającego. 
 
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez Laboratorium Zamawiającego. 
Strony Kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej działki roboczej. 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. 
 
6.5. Badania i pomiary arbitrażowe 

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych 
dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru/Koordynatora, 
Zamawiającego lub Wykonawcy (itd. na podstawie własnych badań). 

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe 
wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA), które nie wykonywało 
badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża 
Inspektor Nadzoru/Koordynator po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje 
laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.  

6.6. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi do 
akceptacji źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów składowych. 
 
6.7. Badania w czasie robót 
6.7.1. Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki pobranej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy ocenić na podstawie: 
– wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich wyników z całej drogi dla 
danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do 0,01 %, 
–    wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 %. 
Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA). 
Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego 
uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego podaną w Badaniu Typu 
(%). 
 
Tabela 8. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla wartości średniej policzonej z dokładnością do 0,01 % 

Oceniany parametr 

Wielkość odchyłki dla wartości średniej ; % 

AC 

KR3÷KR4 KR1÷KR2 

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S – niedomiar 0,15 0,20 

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S – nadmiar 0,20 0,20 

 
Tabela 9. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla pojedynczego wyniku określonego z dokładnością do 0,01 % 

Oceniany parametr Wielkość odchyłki dla wartości średniej ; % 
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AC 
KR1÷4  

Wartość lepiszcza rozpuszczalnego S – niedomiar 0,30 
Wartość lepiszcza rozpuszczalnego S – nadmiar 0,30 

 
W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej i dla pojedynczego wyniku 
w zakresie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości 
na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017. 
 
6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego 
wg PN-EN 12697-2. 
Jakości mieszanki mineralnej należy ocenić na podstawie: 
– wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich wyników z całej drogi dla 
danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do 0,1 %, 
– wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 % dla sita 0,063mm 
i z dokładnością do 1 % dla pozostałych sit. 
Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA). 
Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością ziaren w wyekstrahowanej 
mieszance mineralnej uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością ziaren w mieszance mineralnej 
podaną w Badaniu Typu (%). 
Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10. 
 
Tabela 10. Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia 

Przechodzi przez sito #, mm 
Odchyłki dopuszczalne dla pojedynczego 

wyniku, % 
Odchyłki dopuszczalne dla 

wartości średniej, % 

KR 3-4 KR 1-2 KR 1-4 
0,063 2,5 3,0 1,5 
0,125 4 5 2,0 

2 5 6 3,0 
D/2 lub sito 

charakterystyczne 
6 7 4,0 

D 7 8 5,0 
 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 
W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej w zakresie uziarnienia 
należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 
2017. 
Dla kryterium dotyczącego pojedynczego wyniku nie stosuje się potrąceń – należy je spełnić wg wyżej 
wymienionych wymagań. 
 
6.7.3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance MMA 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 12697-8. 
Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w WT-2 2014 Tabela 18 i 19 w 
zależności od kategorii ruchu. 
 
6.7.4. Pomiar grubości warstwy wg PN-EN 12697-36 
Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek na obiektach 
mostowych wiertnicą mechaniczną) lub metodą elektromagnetyczną z częstotliwością określoną w tab. 4. Sposób 
oceny grubości warstwy i pakietu warstw należy dokonać zgodnie WT-2 2016 – część II pkt 8.2 i Instrukcją DP-
T14 pkt. 2.3. 
Grubości warstwy należy ocenić na podstawie wielkości odchyłki obliczonej dla: 
 pojedynczego wyniku pomiaru grubości warstwy i pakietu warstw asfaltowych, 
 wartości średniej ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy i wartości średniej pomiarów pakietu 

warstw asfaltowych. 
Odchyłka w zakresie grubości danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to 
procentowe przekroczenie w dół projektowanej grubości warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji 
DP T14 2017 – część I z dokładnością do 1%. 
Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie: 
 grubości warstwy może wynosić 1÷5% grubości projektowanej. 
 pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0÷10% grubości projektowanej, lecz nie więcej niż 1 cm. 
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Wartość średnia ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy lub pakietu warstw powinna być równa bądź 
większa w stosunku do grubości przyjętej w projekcie konstrukcji nawierzchni. 
W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie grubości należy postępować zgodnie z Instrukcją 
DP-T 14. 
 
6.7.5. Wskaźnik zagęszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 załącznik C4 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy z częstością 
podaną w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98,0%. Dopuszcza się za zgodą 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora badania zagęszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do cięcia 
próbek). Metodą referencyjną jest badanie na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy. Wykonawca wytnie 
próbki na każde życzenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora w miejscach wątpliwych przez niego wskazanych. 
W przypadku jeśli wskaźnik zagęszczenia jest niższy niż 98,0% należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 
Ocena jakości na drogach krajowych. Część I – Roboty drogowe. 2017. 
 
6.7.6. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8 
Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość mieszanki mineralno asfaltowej 
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie 
powinna mieścić się w granicach :  
 dla AC 5 S KR 1-2 1,0-5,0%,  
 dla AC 8 S oraz AC 11 S KR 1-2 1,0-4,5%,  
 dla KR 3-4 2,0-5,0%.  
Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie należy sprawdzać z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7. 
 
6.7.7. Wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych 
Badanie sczepności międzywarstwowej należy wykonać wg metody Leutnera na próbkach Ø 150±2mm lub                  
Ø 100±2mm zgodnie z „Instrukcją laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych 
wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. 2014”. Wymagana wartość dla połączenia ścieralna – 
wiążąca wynosi nie mniej niż 1,0 Mpa – kryterium należy spełnić. Dopuszcza się też inne sprawdzone metody 
badania sczepności, przy czym metodą referencyjną jest metoda Leutnera na próbkach Ø 150±2mm. 
Badanie sczepności międzywarstwowej należy sprawdzać zgodnie z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7. 

6.7.8. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Wymagania dla temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 – część II. Dla 
lepiszcza wyekstrahowanego należy kontrolować: 
 temperaturę mięknienia, 
 nawrót sprężysty – dot. Polimeroasfaltów. 
  
6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA 
6.8.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano na warstwie ścieralnej podano w tabeli 7. 
6.8.2. Szerokość warstwy 
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 5 cm. Wymaga się, 
aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych 
pomiarów szerokości wykonanej warstwy powinna być zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 7 cm. 
 
6.8.3. Równość podłużna i poprzeczna warstwy ścieralnej 
A. Ocena równości podłużnej warstwy ścieralnej 
W pomiarach równości nawierzchni należy stosować metody: 

 profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI; NIE DOTYCZY 
 pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych 

dla planografu pomiar ciągły z użyciem laty o długości 4 m i klina). 
 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy GP oraz G należy stosować metodę 
profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI [mm/m]. Kierunek pomiaru powinien być zgodny                       
z projektowanym kierunkiem jazdy. Profil nierówności warstwy nawierzchni należy rejestrować z krokiem co 10 
cm. 
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Wartość IRI należy wyznaczać z krokiem co 50 m. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być 
większa niż 1 000 m. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odcinkiem 
poprzedzającym. Do oceny równości odcinka nawierzchni ustala się minimalną liczbę wskaźników IRI równą 5. 
W przypadku odbioru robót na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita długość jest mniejsza niż 250 
m dopuszcza się wyznaczanie wskaźników IRI z krokiem mniejszym niż 50 m, przy czym należy ustalać 
maksymalną możliwą długość kroku pomiarowego, z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby 
wskaźników IRI równej 5. Wymagana równość podłużna jest określona przez dopuszczalną wartość średnią 
wyników pomiaru IRIśr oraz dopuszczalną wartość maksymalną pojedynczego pomiaru IRImax, których nie 
można przekroczyć na długości ocenianego odcinka nawierzchni. Wartości dopuszczalne przy odbiorze warstwy 
ścieralnej metodą profilometryczną określa tabela 11. NIE DOTYCZY 

Tabela 11. Wartości dopuszczalne przy odbiorze warstwy ścieralnej metodą profilometryczną NIE DOTYCZY 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Dopuszczalne odbiorcze wartości 
wskaźników dla zadanego zakresu 

długości odcinka drogi [mm/m] 

IRIśr* IRImax 

1 2 3 4 

GP 

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic 

1,1 2,4 

Utwardzone pobocza 1,3 2,4 

Jezdnie MOP 1,5 2,7 

G 

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia 
i wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic 

1,5 3,4 

Utwardzone pobocza 1,7 3,4 

* w przypadku: 

odbioru odcinków warstwy nawierzchni o całkowitej długości mniejszej niż 500 m, 

odbioru robót polegających na ułożeniu na istniejącej nawierzchni jedynie warstwy ścieralnej (niezależnie od 
długości odcinka robót), 

dopuszczalną wartość IRIśr wg tabeli należy zwiększyć o 0,2 mm/m. 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D oraz placów i parkingów należy 
stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, 
umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy 
teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W miejscach 
niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy wykonać w sposób ciągły z 
użyciem łaty (o długości 4 m) i klina. 
Wartości dopuszczalne odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem (łatą i klinem) określa 
tabela 12. 
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Tabela 12. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem (łatą i 
klinem) 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze wartości 

odchyleń równości podłużnej 
warstwy ścieralnej [mm] 

Z 

Pasy ruchu zasadnicze, 
dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia, postojowe, jezdnie 
łącznic, utwardzone pobocza 

6 

L, D, place, parkingi 
Wszystkie pasy ruchu i 

powierzchnie przeznaczone do 
ruchu i postoju pojazdów 

9 

 
B. Pomiar równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie 
odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako 
największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem 
poprzecznym warstwy.  
Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancją 
±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m. 
W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości porzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m, Pomiar 
powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 
Dopuszczalne wartości odchyleń zostały podane w tabeli 13. 
 
Tabela 13. Dopuszczalne wartości odchyleń dla warstwy ścieralnej  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne wartości odchyleń 
równości poprzecznej warstwy 

ścieralnej [mm] 

GP 

 

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia, jezdnia łącznic, 

utwardzone pobocza  
4 

Jezdnie MOP 6 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia            

i wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

6 

L, D, place, parkingi 
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów 
9 

 
Pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni z użyciem łaty i klina 
Pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni z użyciem łaty (o długości 2 m) i klina należy wykonywać 
jedynie w miejscach niedostępnych dla sprzętu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe, zatoki 
autobusowe itd. Pomiary równości poprzecznej z wykorzystaniem łaty i klina należy wykonywać z krokiem nie 
rzadziej niż co 5 m. W czasie pomiaru łata powinna leżeć prostopadle do osi drogi i w płaszczyźnie prostopadłej 
do powierzchni badanej warstwy. 
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Klin należy podkładać pod łatę w miejscu, w którym prześwit jest największy (największe odchylenie równości). 
Wielkość prześwitu jest równa najmniejszej liczbie widocznej na klinie podłożonym pod łatę. Zasady oceny 
wyników podano w tabeli 13. 

6.8.4. Spadki poprzeczne 
Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki 
poprzeczne warstwy ścieralnej na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z spadkami poprzecznymi 
z tolerancją ± 0,5%.  
Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Dla 100% wykonanych pomiarów spadki poprzeczne warstwy ścieralnej na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 0,7%. Spadek poprzeczny musi być wystarczający 
do zapewnienia sprawnego spływu wody. 
 
6.8.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z osią projektowaną z tolerancją ± 5 cm. Wymaga się, aby 
co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 100% 
wykonanych pomiarów ukształtowania osi w planie powinno być zgodne z osią projektowaną z tolerancją ± 7 cm. 
 
6.8.6. Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawędziach 
każdej jezdni. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do 
akceptacji. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm.  
Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Dla 100% wykonanych pomiarów różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy ścieralnej a rzędnymi 
projektowanymi nie mogą przekraczać ± 1,5 cm. 
 
6.8.7. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.  
W konstrukcji wielowarstwowej: 
 złącza poprzeczne powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 3 m, 
 złącza podłużne powinny być przesunięte względem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co 

najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.  
Nie można lokalizować złącza podłużnego w śladach kół, a także w obszarze poziomego oznakowania jezdni. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.8.8. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z MMA powinien być jednorodny, bez miejsc „przeasfaltowanych”, porowatych, łuszczących 
się i spękanych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

10.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC S). 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.  
Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 
dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 
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8.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w STWiORB), 
to Inspektor Nadzoru/Koordynator/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu 
naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe  

(zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWiORB), a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest 
zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość konstrukcji nawierzchni, przedstawić sposób naprawienia wady 
lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej – naliczenie potrąceń według zasad określonych w Instrukcji 
DP-T14 Ocena Jakości na Drogach Krajowych. Część I Roboty Drogowe. 
W przypadku przekroczenia wartości IRI wskazanych w tabeli 11, a mieszczących się w zakresie wartości 
podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Załącznik nr 6) należy zastosować potrącenia 
zgodnie z poniższym wzorem: 
 
PIRIśr = (IRIśr-IRIśr dop) x K x F 
PIRIśr – potrącenie za przekroczenie dopuszczalnej wartości średniej IRIśr na odcinkach 1000 m 
IRIśr – uzyskana wartość średnia wyników pomiaru dla odcinka 1000 m 
IRIśr dop – dopuszczalna wartość średnia wyników pomiaru wg tabeli 8 
F – powierzchnia elementu nawierzchni, na którym nie został dotrzymany parametr IRIśr, [m2] 
K – jednostkowa (średnia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg biuletynu SEKOCENBUD 
(aktualnego na dzień złożenia oferty), [PLN/m2] (dla kontraktów w formule projektuj i buduj), lub 
K – jednostkowa (średnia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg kosztorysu ofertowego, 
[PLN/m2] (dla kontraktów w formule buduj) 
 
Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.  
W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru/Koordynatora/Zamawiającego na zastosowanie programu 
naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
STWiORB zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na 
własny koszt. 
Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w 
innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako ryczałt. 

9.2. Kwota ryczałtu za Roboty 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Kwota ryczałtu za Roboty będzie obejmować między innymi: 

 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, 
 uformowanie złączy, zagruntowanie środkiem gruntującym i przymocowanie taśm bitumicznych, 
 posmarowanie krawędzi bocznych asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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 odwiezienie sprzętu, 
 wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych 

STWiORB. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC S) obejmuje: 
 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, 
 uformowanie złączy, zagruntowanie środkiem gruntującym i przymocowanie taśm bitumicznych, 
 posmarowanie krawędzi bocznych asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu, 
 zawiera wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami 

niniejszych STWiORB. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Cena wykonania robót określonych niniejszymi STWiORB obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

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

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  

55. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
56. PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 
57. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
58. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
59. PN-EN 13924-2  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych – 

Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 
60. PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
61. PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
62. PN-EN 932-5  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe 

i wzorcowanie 
63. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
64. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
65. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren 

– Wskaźnik kształtu 
66. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

67. PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
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68. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 
Badania błękitem metylenowym 

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

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

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

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

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

74. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
75. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
76. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
77. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 3: Odzyskiwanie asfaltu – Wyparka obrotowa 
78. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 4: Odzyskiwanie asfaltu – Kolumna do destylacji frakcyjnej 
79. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości 
80. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 
81. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
82. PN-EN 12697-10  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 10: Zagęszczalność 
83. PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
84. PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
85. PN-EN 12697-17  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 17: Ubytek ziaren 
86. PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
87. PN-EN 12697-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla 
88. PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 22: Koleinowanie 
89. PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek 
asfaltowych 

90. PN-EN 12697-24  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 24: Odporność na zmęczenie 

91. PN-EN 12697-25  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 25: Penetracja dynamiczna  

92. PN-EN 12697-26  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 26: Sztywność 

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

94. PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, 
zawartości wody i uziarnienia 
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95. PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

96. PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie 

97. PN-EN 12697-31  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 31: Próbki przygotowane w prasie żyratorowej 

98. PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem 

99. PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

100. PN-EN 12697-38  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja 

101. PN-EN 12697-40  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ” 

102. PN-EN 12697-42  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym 

103. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew 
drogowych na gorąco 

104. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i poprzeczny 
rozkład lepiszcza i kruszywa 

105. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
106. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 8: Destrukt asfaltowy 
107. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
108. PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa Kontrola 

Produkcji 
Obowiązują wydania przywołanych powyżej norm i innych dokumentów na dzień złożenia przez Wykonawcę 
oferty. 
Wprowadzenie nowszego wydania normy czy innego dokumentu wymaga uzgodnienia przez strony kontraktu. 
10.2. Inne dokumenty 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t. j. Dz.U. 2016 poz. 124). 

9. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych – WT-
1 2014 – Kruszywa. Wymagania techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 roku i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

10. 29. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – WT-2 2014 – część I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 25 września 2014 roku. 

11. 30. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw nawierzchni 
asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku. 

12. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera 
i wymagania techniczne sczepności” Politechnika Gdańska 2014. 

13. Instrukcja DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017. 
14. Projekt RIB I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Zadanie 2. Recykling na gorąco. 

Załącznik nr 9.2.1, Załącznik nr 9.2.2, Załącznik nr 9.2.3. 
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D-05.03.11. Frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno, 
w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości 
Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

ST są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni 
asfaltowych na zimno na średnią grubość zgodną z dokumentacją projektową. 

Dokładna lokalizacja powierzchni do sfrezowania jest wyszczególniona w Dokumentacji Projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.2. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną 
głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) 
Inspektor Nadzoru może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach 
szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu 
całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 mm. 

Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z 
jezdni na środki transportu. 

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację 
pracy frezarki, na własny koszt. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Wymagania dla transportu 

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. 
Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych przeznaczony jest do wbudowania w mieszankę mineralno – 
cementowo – asfaltową. 
 
5.2. Wykonanie frezowania 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową 
i ST. 
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura 
powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, 
gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 

Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 

a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może 

przekraczać 40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza 

się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego 
oznakowania, 

d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 
 

5.3. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, 
zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość 

projektowaną z dokładnością  5 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 
6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 

 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

6.2.2. Równość nawierzchni 

Równość nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 [1]. Nierówności powierzchni 
po frezowaniu nie powinny przekraczać 6mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 

 0,5%. 

6.2.4. Szerokość frezowania 

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością 

 5 cm. 

6.2.5. Głębokość frezowania 

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością 
 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako ryczałt. 

9.2. Kwota ryczałtu za Roboty 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Kwota ryczałtu za Roboty będzie obejmować między innymi: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieżąco, według STWiORB 
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 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 frezowanie, 
 składowanie destruktu przewidzianego do wbudowania w pobocza, 
 załadunek i wywóz nadmiaru destruktu, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 koszt utrzymania czystości na 165rzylegającym terenie, 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10.2. Inne przepisy 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021, poz. 779)  
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w 
ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową: 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – zjazdy indywidualne ; 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - chodnik 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. Kostka betonowa powinna spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1338. 

Tablica 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej 

Cecha Zał. normy 
PN-EN 1338 

Wymaganie*) 

 
Kształt i wymiary 

Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości < 100mm 

C Długość szerokość grubość 
 

±2 ±2 ±3 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami 
grubości, tej samej kostki, powinna być ≤ 
3mm 
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Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki 
>300 mm),  przy   długości   
pomiarowej 300mm 
400mm 

C Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 
 

1,5                     1,0 
2,0                     1,5 

Właściwości fizyczne i mechaniczne 

Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D ) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2 

Wytrzymałość na rozciąganie 
przyrozłupywaniu 

F Żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej 
niż 3,6MPa, ani obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm. 

Nasiąkliwość klasa 3, D) E Wartość średnia ≤ 6,0% 

Odporność na ścieranie (wg 
klasy 4 oznaczenia I normy) 

G, H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, wg zał. G 
normy  
– badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy  
– badanie alternatywne 

≤ 20mm ≤18 000mm3/5000 mm2 

Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

Aspekty wizualne 

Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

Tekstura i zabarwienie**) J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien 
opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką 
producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców 
i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za istotne 

*) W przypadku kontroli zgodności przeprowadzanej przez stronę trzecią (Przypadek II) dopuszczone są 
wymagania jak dla kontroli produkcji. 

**) Barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element 

 
Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 
1338. 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 
dostosować  do ustaleń normy PN-EN1338. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskowa nie może odbarwiać kostek). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawiać się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2 – 3 lat. 
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W projekcie zastosowano kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z kolorystyką zastosowaną w dokumentacji projektowej. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 
więcej niż 6%. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą itp.). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 

lub nasypowy o WP  35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z 
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST 
D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być 
zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
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5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować mieszankę piasku i cementu w ilości 1:4, piasek powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru –
po wcześniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1 - 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) oraz użytkowania podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie 
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 



   171 
 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

 

 

D.05.03.23 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25 m przy krawędziach oraz w punktach 
charakterystycznych, nie powinny przekraczać 10 mm, 

 
6.4.2. Równość w przekroju poprzecznym 

Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarem prześwitu klinem 
cechowanym, przymiarem liniowym lub metodą niwelacji). 
Prześwit między łatą a powierzchnią nie powinien być większy niż 10 mm. 

 
6.4.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją 0,5%. 

 
6.4.4. Niweleta nawierzchni 

Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25m przy krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1,5 
cm ; - 2cm. 
 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni mierzona z częstotliwością jw. nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ±  5cm. 

 
6.4.6. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm (bieżąca kontrola 
w 10 punktach dziennej działki roboczej). 

 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 
wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Kontrakt ryczałtowy. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

9. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 
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D-06.02.01. Przepusty z rur polietylenowych pod zjazdami 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów z rur polietylenowych pod 
zjazdami, przy Przebudowie drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w 
miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
i odbiorem przepustów rurowych pod zjazdami z tworzywa sztucznego HDPE o średnicy  40 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu, którego 
zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju 
dostosowanego do średnicy rury. 

1.4.3. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 

1.4.4. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur. 

1.4.5. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz aprobatą 
techniczną IBDiM.  

2.2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 

 rury z tworzywa HDPE o sztywności obwodowej min. SN8 (≥ 8kN/m2) oraz ew. elementy łączące rury, jak 
złączki, paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 

 materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową 
spełniający wymagania PN-EN 13242 [2] (fundament i zasypka z kruszywa naturalnego, podsypka piaskowa), 

 materiał do umocnienia wlotów i wylotów przepustu zgodny z dokumentacją projektową (płyty 
prefabrykowane ażurowe). 
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2.2.3. Rury z tworzywa sztucznego 

Rury na przepusty powinny być wykonane z tworzywa sztucznego HDPE, charakteryzującego się dobrą 
odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych. Powierzchnia wewnętrzna rury powinna być 
gładka, a powierzchnia zewnętrzna wykształcona w formie spiralnego karbu.  

Wytrzymałość na ściskanie rury, określona na podstawie metody naprężeń pierścieniowych powinna wynosić 
minimum 8 kPa.  

2.2.4. Kruszywo na fundament pod rury i do obsypki przepustu 

Kruszywo naturalne na fundament i zasypkę powinno spełniać wymagania PN-EN 13242 [2] dla kategorii 
uziarnienia GC80-20 i zawartości pyłów f10. 

Materiały do wykonania podsypki piaskowej powinny spełniać wymagania STWiORB D-05.03.23a, pkt. 2. 

2.2.5. Materiał do umocnienia wlotów i wylotów przepustu  

Płyty ażurowe do umocnienia wlotów i wylotów przepustu powinny spełniać wymagania STWiORB D-
06.01.01, pkt.2.  

2.2.6. Składowanie materiałów 

Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu 
uszkodzeniu. 

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej 
długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max. 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca 
się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami 
drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie 
występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres 
składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. 

Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm wymienionych w punkcie 2.2.2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

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

 koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym, 
 ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 
 sprzętem transportowym, 
 sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek może też 

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

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4. 
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4.2. Wymagania dla transportu 

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

Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawał poza 
obrys środka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

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

 ustalić lokalizację robót, 
 pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
 ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

 
5.3. Wykonanie wykopów 

Wykonanie wykopów pod ławę i ewentualne inne elementy robót powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i 
odległości transportu. Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB      
D-02.01.01. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 

Wykop należy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było przystąpić do wykonywania 
przepustu. 

5.4. Ława pod przepustem 

Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonym fundamencie z kruszywa naturalnego (pospółka) o 
grubości 20 cm. Fundament należy zagęścić do 0,98 Proctora.  

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą: 

 dla wymiarów w planie ± 5 cm, 
 dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 
Na ławie fundamentowej należy wykonać podsypkę piaskową o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. 
Górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się 
w niej zagłębić. Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora. 

5.5. Ułożenie rur przepustu na ławie 

Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu i wykonaniu 
warstwy podsypki piaskowej o grubości 5 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca 
z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub 
większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 

Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 
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 ułożeniu na ławie złączki, 
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 położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
 zamknięciu złączki, 
 założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie 
zasypywania przepustu.  

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też na budowie 
po wykonaniu nasypu. 

5.6. Zasypka przepustu 

Zasypkę przepustu należy wykonać z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Zasypka powinna być wykonywana: 

 równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
 warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia 

 ≥ 0,98, 
 ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała 

wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą 
przepust, umieszczoną nad ławą.  

 
5.7. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu 

Umocnienie wlotu i wylotu przepustów należy wykonać montując ścianki czołowe prefabrykowane, z 
uszczelnieniem zaprawą cementową.  

5.8. Roboty wykończeniowe 

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów,  
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

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

6.2.Badania  przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.). 

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

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

 

 



   178 
 

 

D.06.02.01 
 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót             
z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

4 Rozłożenie podsypki Bieżąco Wg pktu 5 

5 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5 

6 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

7 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

8 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie wykopu, 
 wykonanie ławy fundamentowej, 
 wykonanie podsypki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako ryczałt. 
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9.2. Kwota ryczałtu za Roboty 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Kwota ryczałtu za Roboty będzie obejmować między innymi: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 przygotowanie podłoża, 
 zakup, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie wykopu, 
 wykonanie przepustu z fundamentem, podsypką, ułożeniem rur, zasypką według dokumentacji projektowej, 
 umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu, 
 uporządkowanie terenu, 
 wykonanie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 

 2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych          
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 3. PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów 
produkcji betonu. 

 4. PN-EN 13369 

 

Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
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D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D-07.01.01. Oznakowanie poziome  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oznakowania grubowarstwowego poziomego dróg, w ramach Przebudowy drogi 
powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB - dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych 
lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.  

1.4.4. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane 
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.  

1.4.5. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 
mm.  

1.4.6. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.  

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów  

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną. 
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2.3. Oznakowanie opakowań  

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania 
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały 
napis zawierający: 

- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,  

- masę brutto i netto,  

- numer partii i datę produkcji,  

- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,  

- ewentualne wskazówki dla użytkowników.  

2.4. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg  

2.4.1.Materiały do znakowania grubowarstwowego   

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego powinny być materiały 
umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane 
na zimno oraz masy termoplastyczne. Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi 
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się 
podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez 
ochłodzenie. Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 
elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne 

2.4.2. Kulki szklane  

Kulki szklane Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania, narzucania pod ciśnieniem na 
materiały do oznakowania oraz zawarte w masie termoplastycznej do oznakowania grubowarstwowego powinny 
zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez 
reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, 
wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane 
powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. Właściwości kulek szklanych określa 
aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD97 

2.4.3. Materiał uszorstniający oznakowanie  

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. 
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości 
antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. 
Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. Konieczność jego użycia zachodzi 
w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania SRT > 50. Materiał uszorstniający 
(kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej oraz POD-97.  

2.4.4.Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska  

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i 
powodujących skażenie środowiska.  

2.4.5. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego  

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci 
gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego. Nie dopuszcza się stosowania  
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materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 
8% (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.  

2.4.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych 
przez producenta. 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: a) 
farb wodorozcieńczalnych od 5 oC do 40 oC,  
b) farb rozpuszczalnikowych od 0 oC do 25 oC,  
c) pozostałych materiałów - poniżej 40 oC.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować 
sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót.  

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego  

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Zamawiającego: szczotek 
mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
frezarek, sprężarek, malowarek hydrodynamicznych do znakowania dróg z automatycznym sterowaniem 
wydatkiem farby i materiału odblaskowego, malowarek do malowania strzałek i przejść dla pieszych. układarek 
do mas chemoutwardzalnych lub mas termoplastycznych, sprzętu do badań. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania 
całego zakresu robót.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód dostawczy - po 1 na każdą 
brygadę roboczą pojazd zabezpieczający ze świetlną tablicą ostrzegawczą- po 1 na każdą brygadę roboczą pojazd 
pilotażowy  
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4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg  

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 
zgodnie z normą PN-O-79252. Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie 
z prawem przewozowym.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.  

5.2. Warunki atmosferyczne  

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5 oC, a 
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.  

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej  

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo 
miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% 
powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić 
w SST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni.  

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania  

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  

5.5. Przedznakowanie  

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, należy wykonać przedznakowanie, stosując się do 
ustaleń zawartych rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, SST i wskazaniach Zamawiającego. Do wykonania 
przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się 
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy 
zaznaczyć małą kreską poprzeczną. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest 
wystarczająco czytelne można przedznakowania nie wykonywać.  

5.6. Wykonanie znakowania drogi  

5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów  

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 
znajdującymi się w aprobacie technicznej.  
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5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi  

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu 
opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie 
napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania 
mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni 
znajduje się kożuch. Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie 
prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 
20%. Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym 
podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych 
prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą 
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy. 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego  

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak 
najmniej uszkadzając nawierzchnię. Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: - cienkowarstwowego, 
metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, 
trawienia, wypalania lub zamalowania. Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie 
na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy 
czarnej. Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 
środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego.  

5.8. Odnowa oznakowania poziomego  

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z właściwości, należy 
wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. Jako zasadę można przyjąć, że 
oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać także farbami akrylowymi, oznakowania 
grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi - natryskiwaniem cienkiej warstwy masy 
termoplastycznej lub farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami 
chemoutwardzalnymi - farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi (sprayplast) 
lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy 
dobrać w zależności od rodzaju i stanu oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta 
materiału i zaleceniami Inżyniera.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania  

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.  

6.2. Badania wykonania oznakowania poziomego  

6.2.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego  

6.2.1.1. Widzialność w dzień  

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. Do 
określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik 
luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd 
m -2 lx-1 , L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m, E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. Pomiary  
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luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97. Wartość 
współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy białej na nawierzchni asfaltowej, co 
najmniej 130 mcd m-2 lx-1. , Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony 
pomiarem współczynnika luminancji b, wg POD-97. Wartość współczynnika b powinna wynosić dla oznakowania 
świeżego, barwy białej, co najmniej 0,60, Wartość współczynnika b powinna wynosić dla oznakowania 
używanego, barwy białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,55, Barwa oznakowania powinna być 
określona wg POD-97 przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć 
w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne:   

Punkt narożny  1 2 3 
 

4 
 

Oznakowanie 
białe 

x 
y 

0,4 
0,4 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,34 
0,38 

 

6.2.1.2. Widzialność w nocy  

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy białej, co 
najmniej 60 mcd m-2 lx-1 , Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego cienko- 
warstwowego barwy białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 ,  

6.2.1.3. Szorstkość oznakowania  

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona 
wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe 
opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. Wymaga się, aby wartość wskaźnika 
szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: - świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, - używanym, w ciągu 
całego okresu użytkowania, co najmniej 55 jednostek SRT. Dla punktowych elementów odblaskowych badań 
szorstkości nie wykonuje się.  

6.2.1.4. Trwałość oznakowania  

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, 
wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: - farbami 
wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, - pozostałymi materiałami, co najmniej 6.  

6.2.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)  

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem 
do ruchu. Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym 
że nie może przekraczać 2 godzin.  

6.2.1.6. Grubość oznakowania  

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla 
oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 μm. Dokładne 
grubości ułożenia oznakowania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wymagania te nie obowiązują, jeśli 
nawierzchnia pod znakowanie jest wyfrezowana.  

6.3. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego  

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem 
każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące 
badania:  

a) przed rozpoczęciem pracy:  
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- sprawdzenie oznakowania opakowań,  
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  
- pomiar wilgotności względnej powietrza,  
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
 - badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,  
b) w czasie wykonywania pracy:  
- pomiar grubości warstwy oznakowania,  
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97,  
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,  
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych,  
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,  
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien 
przechować do czasu upływu okresu gwarancji. W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania 
poziomego, Zamawiający może zlecić wykonanie badań: - widzialności w dzień, - widzialności w nocy, - 
szorstkości, odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych 
w „Warunkach technicznych POD-97”. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania 
to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania  

Lp. Rodzaj, wymagania Jednostka Materiały do znakowania 
cienkowarstwowego 

1 2 3 4 
1 Zawartość składników lotnych w materiałach 

do znakowania 
 - rozpuszczalników organicznych  
- rozpuszczalników aromatycznych  
- benzenu i rozpuszczalników 0 0 
chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
 

< 30 
< 10 

0 

2 Współczynnik załamania światła kulek 
szklanych 

 
współcz. 

 
> 1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w świetle 
rozproszonym dla oznakowania świeżego 
barwy: 
 - białej na nawierzchni asfaltowej  
- żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m- 2 lx- 1 

 
 
 

> 130 
> 100 

4 Współczynnik luminancji P dla oznakowania 
świeżego barwy 
 - białej 
- żółtej 

 
 

współcz. 
współcz. 

 
 

P > 0,60 
P > 0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla 
oznakowania świeżego w stanie suchym barwy: 
- białej  
- żółtej 

 
 

mcd m- 2 lx- 1 
mcd m-2 lx-1 

 
 

> 300 
> 200 

6 Szorstkość oznakowania wskaźnik 
 - świeżego 
- używanego(po 3 mies.) 

 
SRT 
SRT 

 
> 50 
> 45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego:  
- farbami wodorozcieńczalnymi 
- pozostałymi materiałami 

 
Wskaźnik 
wskaźnik 

 
> 5 
> 6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h < 2 
9 Grubość oznakowania nad powierzchnią 

nawierzchni 
 - bez mikrokulek szklanych  
- z mikrokulkami szklanymi 

 
 

μm 
mm 

 
 

< 800 
- 

10 Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu 

 
miesięcy 

 
> 6 
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6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania  

6.5.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania  

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, 
powinny odpowiadać następującym warunkom: - szerokość linii może różnić się od wymaganej o +5 mm, - 
długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, - dla 
linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 
kolejnych cykli o więcej niż +50 mm długości wymaganej, - dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów 
narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż +50 mm dla wymiaru długości i 
+20 mm dla wymiaru szerokości. Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego 
zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.  

6.5.2.Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania  

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, 
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.5.1.  

7. Obmiar robót  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może 
być dokonany po: - oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, - przedznakowaniu, - usunięciu istniejącego 
oznakowania poziomego,  

8.3. Odbiór końcowy  

Odbioru końcowego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.  

8.4. Odbiór z tytułu rękojmi  

Odbioru należy dokonać przed upływem okresu rękojmi . Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone 
w POD-97 . Przyjmuje się następujące minimalne okresy gwarancyjne: - dla oznakowania cienkowarstwowego: 
12 miesięcy, - dla oznakowania grubowarstwowego: 36 miesięcy,  

9. Podstawa płatności  

9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:  

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,  
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,  
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),  
- przedznakowanie,  
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- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych,  

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
D.07.01.01 

 - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.  

10.2.Inne dokumenty  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) z późn. zmianami.  

Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 
IBDiM, Warszawa, 1997. 
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem 
pionowym w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w 
miejscowości Barak. 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem oznakowania 
pionowego w zakresie stosowanym na drogach w postaci znaków ostrzegawczych, zakazu oraz informacyjnych.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść znaku. Tarcza może 
być wykonana z blachy ocynkowanej – jako jednolita lub składana.  

1.4.3. Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku powinno być wykonane 
jako oklejone folią odblaskową.  

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza 
znaku wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.)  

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym)  

1.4.6. Znak nowy – znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji  

1.4.7. Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od 
daty produkcji  

1.4.8. Wielkości znaków pionowych  

Znaki należy wykonać według wzorów i wymiarów podanych w „Warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” 
uwzględniając grupę wielkości znaków. Przewiduje się ustawienie znaku z folii I typu o wielkości mini oraz małej.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. Materiały  

Każdy materiał użyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wsporczych musi być dopuszczony do stosowania 
Polską Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM oraz potwierdzony Deklaracją Zgodności 
producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG).  
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2.1. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz  

Tarcze powinny być wykonane z blachy stalowej grubości co najmniej 1,25mm, zabezpieczone antykorozyjnie 
metodą zanurzeniową (ogniową), poddane obróbce chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi powłokami 
konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub innymi podobnymi, spełniającymi wymagania badań na 
odporność w komorze solnej w warunkach przyspieszonego starzenia. Znaki, których wymiary nie uzasadniają 
podziału na panele powinny być wykonane jako jednolite z podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie, 
bez osłabiających nacięć i przewężeń na narożach, z zachowaniem wszystkim innych warunków jak dla tarcz 
panelowych. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie 
farbami antykorozyjnymi. Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o 
odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. Wytrzymałość dla tarczy 
znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310MPa. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek 
ramek na znakach konwencjonalnych.  

2.2. Konstrukcje wsporcze znaków  

Konstrukcje wsporcze do znaków powinny być wykonane w postaci słupków z rur stalowych o średnicy Ø70 
odpowiadające wymaganiom normy PN-H-74219. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej 
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego uszkodzenia znaku. Słupki muszą mieć barwę szarą neutralną z 
tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych.  

2.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków  

Wykop pod fundament powinien być wykonany wiertnicą mechaniczną (hydrauliczna, elektryczna) i posiadać 
taką głębokość, aby spód fundamentu znajdował się poniżej granicy przemarzania gruntu.  

2.4. Fundamentowanie  

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego zostaną wykonane z betonu klasy nie mniejszej 
niż B-20 spełniającej wymagania PN-B-06250, a zbrojenie stalowe będzie zgodne z normą PN-B- 03264. Klasa 
betonu będzie potwierdzona Deklaracją Zgodności producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG). Wykonanie i 
osadzenie kotew fundamentowych będzie zgodne z normą PN-B-03215. Posadowienie fundamentów powinno być 
wykonane na głębokości poniżej przemarzania gruntu.  

2.5. Materiały do montażu znaków  

Wszelkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji wsporczych 
powinny być zabezpieczone przed korozją co najmniej metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w 
postaci śrub, nakrętek i podkładek sprężystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej 
stali kwasoodpornej.  

2.6. Folie odblaskowe  

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znaków muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie drogowym stosowanymi i ważnymi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów. W szczególności w/w aprobaty potwierdzą zgodność wartości fotometrycznych i 
kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normą PN-EN-12899-1 i 
odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS. Jakość zastosowanej 
folii powinna być potwierdzona Deklaracją Zgodności producenta.  

2.7. Technologia produkcji znaków  

2.7.1. Znaki odblaskowe  

Nanoszenie lic na tarcze znaków powinno się wykonać zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii 
odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajów znaków, powinny być dokładnie 
odtłuszczone i odpowiednio przygotowane. Lica wykonane z folii odblaskowej 1 i 2 typu  muszą posiadać 
zabezpieczone krawędzie przed penetracją zanieczyszczeń poprzez zabezpieczenie, chemiczne (środekchemiczny 
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kompatybilny z rodzajem folii) lub poprzez naklejenie naddatku folii transparentnej. Zastosowana do wykonania 
lic znaków folia odblaskowa powinna wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały deklarowany przez 
producenta okres trwałości znaku. Niedopuszczalne są nie doklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawianie lica 
znaku na krawędziach lub na powierzchni tarczy znaku. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku 
powinien uniemożliwić jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. W każdym przypadku, zastosowane folie 
powinny być chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyć wymaganego okresu trwałości znaku, który wynosi 
10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej 
występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk 
korozji, zarówno na powierzchni jak i obrzeżach tarczy znaku. W znakach nowych na każdym z fragmentów 
powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, 
pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. W znakach drogowych niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. Wymagana jest taka 
wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90° przy promieniu łuku zgięcia 
do 10mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.  

 
2.7.2. Nadawanie znakom cech indentyfikacyjnych  

Każdy znak przeznaczony do montażu musi mieć na tylnej stronie tarczy naniesione w sposób trwały i czytelny 
następujące informacje: a) datę produkcji znaku b) nazwę lub znak handlowy wykonawcy znaku c) nazwę lub 
znak handlowy producenta użytej folii odblaskowej d) typ użytej folii e) okres gwarancji odpowiedni do typu folii 
odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku Napisy muszą być wykonane w sposób trwały i czytelny w 
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.  

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie 
przechowywania i składowania ponosi wykonawca. Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
suchych z dala od materiałów działających korodująco i warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.  

3. Sprzęt  

Wykonawca oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - 
żurawi samochodowych o udźwigu do 4t - koparki do wykonania wykopów przestrzennych - wiertnic do 
wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym - środków transportowych do przewozu materiałów - 
przewoźnych zbiorników na wodę - sprzętu spawalniczego Sprzęt stosowany przy wykonywaniu oznakowania 
pionowego wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera  

4.Transport  

Wykonawca zapewni wszelkie środki i warunki techniczne zabezpieczające elementy oznakowania pionowego 
przed uszkodzeniem podczas transportu i montażu. Montaż oznakowania na drodze należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, pod nadzorem osób 
posiadającymi odpowiednie uprawnienia.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: - lokalizację znaku tj. jego pikietaż - odległość krawędzi znaku 
od krawędzi jezdni - wysokość zamocowania znaku, Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy 
zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.  
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5.2. Lokalizacja znaków  
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Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz z Załącznikiem 
Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne 
dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”. W polu widoczności znaku należy 
usunąć gałęzie. Wysokość umieszczenia znaków, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawędzi 
znaku powinna wynosić 2,0m.  

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków  

Wykop pod fundament powinien być wykonany wiertnicą mechaniczną (hydrauliczna, elektryczna) i posiadać 
taką głębokość, aby spód fundamentu znajdował się poniżej granicy przemarzania gruntu ale nie mniej niż 1,1m. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu aby uniknąć 
obsuwania gruntu, napływu wody gruntowej. Konstrukcje wsporcze należy fundamentować ( montować ) same 
bez znaków. Znaki należy zamontować na konstrukcji dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości 
fundamentów. Przy ustawianiu konstrukcji wsporczych znaków pionowych wzdłuż odcinków, na których mogą 
występować kable, roboty ziemne związane z wykonywaniem dołów pod fundamenty znaków należy prowadzić 
ręcznie.  

5.4. Widoczność znaku  

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiązany jest:  

 Sprawdzić, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widoczności na wlotach głównych i 
podporządkowanych;  

 Sprawdzić, czy znaki istniejące nie zasłaniają lub nie są zasłaniane przez znaki nowe, a w razie konieczności 
dokonać korekty ich lokalizacji;  

 Dokonać wycięcia gałęzi, jeżeli powodują zasłonięcie znaku.  

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego  

Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST lub 
wskazaniami Inżyniera. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: - odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1º, - 
odchyłka od wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2cm, -odchyłka w odległości ustawienia znaku od 
krawędzi korony drogi, jezdni, utwardzonego pobocza nie więcej niż ± 5cm  

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą  

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub 
obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku konstrukcją wsporczą musi umożliwiać odłączenie 
tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały czas użytkowania znaku. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do 
konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośrednio przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.  

5.7. Trwałość wykonania znaku pionowego  

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na 
nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, 
nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. Wymagane okresy trwałości znaków 10 lat dla znaków z licami 
z folii typu 2  

6. Kontrola jakości Robót  

6.1. Badania materiałów  

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Aprobaty Techniczne i deklaracje 
zgodności z przedmiotowymi normami.  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
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6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: - zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją 
Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),- - zachowanie dopuszczalnych odchyłek 

wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,  prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,  

poprawność wykonania fundamentów,  poprawność ustawienia słupków, konstrukcji wsporczych i konstrukcji 

bramowych, W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych należy:  przed 
oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) dokładnie oczyścić 

z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,  oględziny złączy przeprowadzić 
wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być 

stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,  w przypadkach wątpliwych można zlecić 

uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,  złącza o wadach 
większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.7, powinny być naprawione powtórnym spawaniem.  

6.3. Kontrola po ustawieniu znaków  

Po ustawieniu znaków drogowych kontroli podlegają następujące elementy: Znaki konwencjonalne: - lica znaków 
- określenie współrzędnych chromatyczności i współczynnika β dla poszczególnych kolorów ( bez koloru 
czarnego) - wykonać kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora ) na jednym wybranym znaku . 
Dokonać pięciu pomiarów na każdym badanym znaku. Współrzędne chromatyczności dla każdego pomiaru muszą 
mieścić się w polu określonym dla badanego koloru. Wynikiem ostatecznym określenia współczynnika β jest 
średnia z 5 pomiarów. - tył znaków (dla powłok kryjących) określenie współrzędnych chromatyczności i 
współczynnika β dla koloru szarego, wykonać kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora) na tym 
samym znaku co „lica znaków”. Dokonać pięciu pomiarów. Współrzędne chromatyczności dla każdego pomiaru 
muszą mieścić się w polu określonym dla badanego koloru. Wynikiem ostatecznym określenia współczynnika β 
jest średnia z 5 pomiarów. − widoczność i odblaskowość znaków w nocy określona reflektometrem (o parametrach 
- kąt oświetlenia 5° i 0,33° kąt obserwacji) – dokonać pięciu pomiarów na licu wybranego znaku. Wynikiem 
ostatecznym jest średnia z 5 pomiarów. Wyniki wzorcowe dla odpowiedniego typu folii są podane w załączniku 
do Dziennika Ustaw, Numer 220 z dnia 23.12.2003 r. Załącznik nr 1 – tablice nr 1.3,1.4,1.5, 1,6.  

7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową jest ustawienie:  1 szt. (sztuka) ustawienia podpory znaku (słupka)  1 szt.(sztuka) znaku, 
tablicy, wraz z zamocowaniem na podporze,  

8. Odbiór Robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 
pkt. 6 niniejszej SST dały pozytywne wyniki.  

9. Podstawa płatności  

Cena jednostkowa zamontowania tarcz znaków na słupkach uwzględnia:  

 roboty przygotowawcze i pomiarowe,  

 oznakowanie miejsca robót,  

 zakup i dostarczenie materiałów,  

 wyznaczenie lokalizacji,  

 wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementów oznakowania pionowego;  
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 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej SST, 
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 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracowaniem dokumentacji. Cena jednostkowa ustawienia 
podpory znaku uwzględnia:  

 roboty przygotowawcze i pomiarowe,  

 oznakowanie miejsca robót,  

 zakup i dostarczenie materiałów,  

 wyznaczenie lokalizacji,  

 wykonanie wykopów,  

 przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,  

 wykonanie fundamentów wraz z pielęgnacją betonu i ewentualną izolacją,  

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej SST,  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

EN-12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania wykonawcze i 
metody badań  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna, wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie zmiennych temperatur 
PN-E-04500 Powłoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe 
PN-H-87070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-B-03215 Kotwy fundamentowe  
PN-C-81521/ PN-C-81523 Powłoki lakiernicze  
PN-H-74200 Rury instalacyjne okrągłe ocynkowane  
10.2. Inne dokumenty  

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne 
dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 
r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 1393. 
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D.08.01.01 
      D.08.00.00. ELEMENTY ULIC 

 

D.08.01.01. Krawężniki betonowe  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników w 
ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, 
kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi ustawienie: 

- krawężników betonowych wtopionych 15x30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni.  

1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na 
grunt.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

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

2. Materiały  

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

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu) 
dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Preferowane są wyroby (krawężniki) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM.  

2.2. Krawężniki betonowe  

2.2.1. Wymagania ogólne wobec krawężników  

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  

– krawężnik może być produkowany:  

a) z jednego rodzaju betonu, 
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b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 
4mm),  

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

 – krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 
1000mm,  

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 

 – płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 
ryglowanie (przykłady w zał. 1),  

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2),  

– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3):  

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika),  

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).  

2.2.2. Wymagania techniczne wobec krawężników  

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach 
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
1 Kształt i wymiary 

1.1 

Wartości dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładnością 
do milimetra 

C 

Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 

Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C 

 
 
 

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

1.3 
Grubość warstwy ścieralnej 
(dotyczy krawężników 
dwuwarstwowych) 

C 10 mm mierzona w górnej części 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Wytrzymałość na zginanie F Klasa 3U  

2.2 
Odporność na ścieranie (wg 
klasy 4 oznaczenia I normy)  

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej, wg zał. 

G normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 
< 20mm < 18 000mm3/5 000mm2 

2.3 
Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie – wartość 
USRV 

I Wartość średnia ≥ 55 

3 Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) 

3.1 

Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzającej 
 
 
- badanie warstwy ścieralnej 
- badanie warstwy 
konstrukcyjnej (dotyczy 

D 

Ubytek masy po badaniu w kg/m2 

średni maksymalny 

 
 

≤ 0,5 kg/m2 
≤ 1,0 kg/m2 

≤ 1,0 kg/m2 
≤ 1,5 kg/m2 
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krawężników 
dwuwarstwowych) 

 
 
 

3.2 Nasiąkliwość E Nie więcej niż 6%  

4 Aspekty wizualne 

4.1 Wygląd J 

- powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
- nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 

dwuwarstwowych, 
- ewentualne pojedyncze, punktowe wykwity nie są uważane 

za istotne 

4.2 Tekstura J 

- krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent 
powinien określić rodzaj tekstury, 

- tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

- pojedyncze, punktowe różnice w jednolitości tekstury, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwości 

surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 
 

2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi  

Należy stosować mieszankę cementowo – piaskową z cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].  

2.4. Materiały do posadowienia krawężników  

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4], oraz kruszywo 
łamane 0/2.   

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. Cement można 
przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. Roboty można 
wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: ‐ betoniarek do wytwarzania zapraw oraz 
przygotowania podsypki cementowo - piaskowej, ‐ wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych. Do wytwarzania betonu na ławy: ‐ wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania składników, ‐ samochody samowyładowcze do transportu 
wyprodukowanej mieszanki betonowej.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. Krawężniki 
betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać należy na 
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Wszystkie elementy powinny 
być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem 
należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej: ‐ 
oznaczenie (określenie) wyrobu, ‐ znak wytwórni, ‐ datę produkcji. Wyprodukowaną mieszankę 

betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją. Transport cementu wg BN-88/6731-08. 
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Pozostałe materiały wg ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
5. Wykonanie Robót  

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

5.1. Ława betonowa  

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 
wyrównywany warstwami. Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła 

poniżej 2C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu 
mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od 
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed 
wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą 
w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.  

5.2. Ustawienie krawężników  

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5mm minimum. Przy układaniu krawężników na łukach 
należy stosować krawężniki o długości 50cm. Światło krawężnika zgodnie z dokumentacją. Rzędne wysokościowe 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

5.3. Wypełnianie spoin  

Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i 
zmyć wodą.  

6. Kontrola jakości Robót  

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

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca powinien: – uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), – ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone w punkcie 2 (tablicy 1), – sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. Wszystkie dokumenty oraz 
wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 
1340 [5]. Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej  

Należy sprawdzić co 20m: a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; 

dopuszczalne odchyłki niwelety ławy  1cm na każde 100m, b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie 

może przekraczać  1cm na każde 100m, a) wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki: - dla wysokości -  10% 

wysokości projektowanej, - dla szerokości -  20% szerokości projektowanej. b) równość górnej powierzchni ławy 
mierzona łatą 3m - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na każde 100m.  

6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników  

Należy sprawdzić co 20m : a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, 

dopuszczalne odchyłki niwelety  1cm na każde 100m, 
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b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać  1cm na każde 100m, c) równość górnej powierzchni 
krawężników mierzona łatą 3m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5cm na każde 100m.  

6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin  

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w przypadkach 
wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30MPa. Szerokość i dokładność 
wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5mm.  

7. Obmiar robót  

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

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.  

8. Odbiór robót  

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

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

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

9. Podstawa płatności  

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

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa ustawienia 1m krawężnika uwzględnia:  

 oznakowanie miejsca robót  

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  

 zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich potrzebnych materiałów,  

 wykonanie wykopu pod ławę ,  

 wykonanie szalunku pod ławę betonową,  

 wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,  

 ustawienie krawężników,  

 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin,  

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie,  

 wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 
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PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 1340:2004 i PNEN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  
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PN-88/B-06250 Beton zwykły  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe  
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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D.08.03.01 Obrzeża betonowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem betonowych obrzeży chodnikowych, w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 
4017W Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

SST są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych ST stanowią wymagania dotyczące wykonania, kontroli i odbioru betonowych 
obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z betonu 
klasy C12/15 wg PN-EN 206 [3]. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronne lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych dla komunikacji. 

1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeża oraz przenosząca obciążenie obrzeża na grunt. 

1.4.3. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
 
2.2. Obrzeża betonowe  

2.2.1. Typ obrzeży betonowych 

Zastosowanie mają obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm.  
Wymaga się, aby obrzeże spełniało wymagania PN-EN 1340 [6] w zakresie: 

 

- Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  kg/m2 

3 D Wartość średnia  1,0 

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 

- Nasiąkliwość obrzeży powinna być nie większa niż 6%. Badania należy przeprowadzić wg PN-EN 1340 [6] 
zał. E. 
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- Odporność na ścieranie: klasa 3 (badanie wzorcowe wg zał.G, badanie alternatywne wg. zał.H). 

  Wymaganie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zał. G normy Pomiar wykonany wg zał. H 
normy 

3 H  23 mm  20000 mm3/5000 mm2 

 

- Wytrzymałość na zginanie: klasa 2 – T (każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 5,0 MPa) wg PN-EN 1340 
[6] zał. F.  

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć, odprysków i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
2.2.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 

2.3. Materiały na podsypkę  
Na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw należy stosować mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania PN-EN 13242 [7] dla kategorii uziarnienia GF80 i zawartości pyłów f10, cementu 32,5 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008 [5]. 
 
2.4. Ławy 

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton wg PN-EN 206 [3] klasy C 8/10, którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom w/w normy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 
0.7R. 

Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
D.08.03.01 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Wykonanie wykopu pod ławy 
Wykop pod ławę powinien odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora.  

5.3. Wykonanie ław 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 206 [3] przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 170° C. 

5.4. Ustawienie obrzeży 

Betonowe obrzeża należy ustawiać podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości warstwy 3 cm po 
zagęszczeniu. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny nie wymagają wypełnienia.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 6. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 
2, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Kontrola elementów prefabrykowanych 

Badanie właściwości prefabrykatów wymienionych w pkt. 2 powinno być wykonane na materiale pobranym z 
budowy. 6.3.2. Kontrola wykonania robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) wykopu pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) ławy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
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 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane wykopu, 
 wykonana ławy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę jako ryczałt. 

9.2. Kwota ryczałtu za Roboty 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Kwota ryczałtu za Roboty będzie obejmować między innymi: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 wykonanie wykopu, 
 wykonanie ławy, 
 ustawienie obrzeży, 
 wypełnienie spoin,  
 obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z wymaganiami niniejszych   

SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
2. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew 

drogowych na gorąco 
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3. PN-EN 206 Beton –  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów 
produkcji betonu. 

6. PN-EN 1340  Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. 
7. PN-EN 13242         Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z założeniem zieleni drogowej w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 4017W 
Barak – Sadek – Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak. 

 1.2 Zakres stosowania STWiORB 

 Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.2.. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem 
trawników na terenie płaskim przy przebudowie drogi powiatowej nr 4017W.  

1.4. Określenia podstawowe  

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. Materiały 

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

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

2.2 Ziemia kompostowa  

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu. Torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu powinien odpowiadać wymaganiom PN-
G98011. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej 
może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 

2.3 Nasiona traw  

Zastosować nasiona traw występujące w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

2.4 Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem. Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  
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3.0  Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. D-09.01.03. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej  
3.3  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: - ręcznych narzędzi do uprawy gleby, - wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania 
trawników, - kosiarki mechanicznej do trawników, - sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki 
gąsiennicowej, koparki).  

 
4.0 Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2 Transport materiałów  
 
Transport materiałów do zieleni drogowej można wykonać dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad 
określonych przez producentów transportowanych materiałów.  
 
4.3 Środki transportu  
 
Środki transportu przy ruchu po drogach publicznych powinny spełniać wymagania podane w OST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.9.  
 
5 .0 Wymagania wykonania robót  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2 Trawniki  
5.2.1 Wymagania dotyczące wykonania trawników  
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: - teren pod trawniki musi być 
oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, - teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników 
o ok. 12-13 cm - jest to miejsce na mieszankę ziemi urodzajnej i kompostu (ok. 10 cm), - teren powinien być 
wyrównany i splantowany, - ziemia urodzajna wymieszana z kompostem powinna być rozścielona równą warstwą 
oraz starannie wyrównana, - przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem 
- kolczatką lub zagrabić, - siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, - okres siania - najlepszy okres 
wiosenny, najpóźniej do połowy września, - na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości ok. 2 kg na 
100 m2 , - przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, - po wysiewie nasion 
ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 
dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 
gładkiego, - mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa.  
6.0 Kontrola, badania i odbiór wykonanych robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2 Trawniki Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: - oczyszczenia terenu z gruzu 
i zanieczyszczeń, - określenia ilości zanieczyszczeń (w m3 ), - pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na  
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zwałkę, - wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, - ilości 
rozrzuconego kompostu, - prawidłowego uwałowania terenu, - gęstości zasiewu nasion, - prawidłowej 
częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, - okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
 
7.0  Wymagania dotyczące obmiaru i odbioru robót  

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest:  
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.  
 
8.0 Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
  
9.0 Rozliczenie robót 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: - roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi 
urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, - zakładanie trawników.  
 
9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych  
 
Projektowana liczba jednostek obmiarowych została określona w przedmiarze robót zawartym w dokumentacji 
projektowej.  
 
10.0 Dokumenty powiązane 
 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 

 

 

 


