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 D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z 
włączeniem do istniejącej nawierzchni przy  drodze powiatowej. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy 
projektowanej drogi oraz pozostałych dróg zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robót 
obejmuje wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 
punktów wysokościowych wchodzą: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych (reperów roboczych założonych w terenie, dowiązanych do reperów 
państwowych); 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych; 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych; 
f) wyznaczenie przekrojów porzecznych (co 20 m) do prowadzenia pomiarów kontrolnych 
(geodezyjnych) każdej warstwy, 
g) oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na 
bieżąco do końca okresu gwarancyjnego, 
h)     sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektów (w tym ich posadowień), skrajni 
na każdym etapie robót. 
Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać: 
a) wznowienie punktów granicznych pasa drogowego, 
b) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami 
granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. 
c) okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 
d) protokoły. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy. 
1.4.2.Świadek punktu granicznego - słupek z betonu B 25 zbrojonego 4 prętami d-10 mm, 
pomalowany na żółto z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY. Słupek o wymiarach: 
- przekrój poprzeczny 12x10 cm, 
- długość 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt). 
1.4.3. Geodezyjne  słupki  graniczne  (betonowe z betonu B 25)  stabilizowane w 
punktach granicznych pasa drogowego. 
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1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.01.01.01 
-    organizacji robót budowlanych; 
-    zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
-    ochrony środowiska; 
-    warunków bezpieczeństwa pracy; 
-    zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
-    warunków organizacji ruchu; 
-    zabezpieczenia jezdni, podano w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy 
powinny mieć średnicę 0,15 - 0,20 m i długości 1,5 -1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o 
średnicy 5 mm i długości 0,04 - 0,05 m. 
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót należy stosować pale 
drewniane o średnicy od 0,15 do 0,20 m i długości 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary 
tabliczek uzgodnić z Inżynierem. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z 
Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2. 
2.3. Wymagania względem materiałów 
Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. Muszą być: 
- wolne od spękań, 
- wolne od wykruszeń, ubytków, 
- powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych. 
Wykonawca powinien wykonać badania próbek betonu podanych z w/w elementów i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
(w odniesieniu do wymiarów podanych w p. 1.4.2) przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
2.4. Beton i jego składniki 
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Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25. Beton użyty 
do produkcji elementów, powinien charakteryzować się: 
- wytrzymałością na ściskanie, 
- nasiąkliwością, poniżej 5%, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
 
3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:  
-sprzęt GPS, 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki,  
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki, 
- ruletki, 
- samochód dostawczy, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
4.2.  Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych: 
-    punktów osi trasy, 
-    punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
-    reperów roboczych, 
b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków krzywych przejściowych 
i łuków kołowych, 
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów wg. 
potrzeb, 
d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego 
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Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne wykonanie dodatkowych punktów 
osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi władzami),  
g) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie. 
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Podstawą do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa 
pomiarowa (państwowa i robocza). 
W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Państwowych 
Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to 
powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, zaakceptowanych przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.4. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 600 m. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między 
reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna być nie większa niż 300 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowanych przez 
Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe tablice zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej 
państwowej II-giej klasy. Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana, co najmniej do 
dwóch punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej) klasy nie niższej niż II-giej. Przed 
dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy państwowej Wykonawca dokona aktualizacji 
współrzędnych punktów osnowy państwowej, do której osnowa realizacyjna ma być 
dowiązana. Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w 
trakcie realizacji Robót, w okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną należy 
aktualizować nie rzadziej niż: 
a)      w trakcie trwania Robót - co miesiąc oraz w przypadku każdego naruszenia 
któregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje się 
również uzasadnioną obawę Wykonawcy lub Inżyniera, że takie naruszenie nastąpiło, 
b)     w okresie gwarancji - według wskazań Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 3 miesiące, 
c)      w okresie rękojmi - według wskazań Inżyniera. 
Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub 
konieczność częstszej aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej 
STWiORB nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
5.5. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
(kierunkowych) w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 
nie rzadziej, niż co 50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt.2.2. 
Usunięcie punktów z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót 
zastąpi je odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza 
granicą Robót. 
Punkty wyznaczające oś trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby 
odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie 
przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm. 
5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr 
oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 5 mm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległości pomiędzy krzywymi powinny 
być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego 
punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. 
Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, wyznaczenie przekrojów 
poprzecznych obejmuje wyznaczenie  krawędzi  projektowanych  warstw  nawierzchni  w  
taki   sposób,   aby  przeprowadzone  frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki 
mineralno - asfaltowej  umożliwiało wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z 
zachowaniem wymaganych grubości oraz spadków zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
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Dla sprawdzenia prawidłowości pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki 
wskazujące pochylenie skarp. 
Skarpowniki należy ustawiać w odległościach uzgodnionych z Inżynierem. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów, wykopów i 
konstrukcji nawierzchni o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
5.7. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych) 
Na etapie odtworzenia trasy, należy wyznaczyć i zastabilizować w terenie (na czas 
prowadzenia robót) punkty przekrojów poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania 
pomiarów rzędnych (w przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robót tj.: 
- pomiar stanu istniejącego nawierzchni, 
- pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych, 
- pomiar rzędnych koryta pod nową konstrukcję nawierzchni, 
- pomiar rzędnych po wykonaniu każdej nowej warstwy nawierzchni, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, Ilość punktów w przekroju poprzecznym 
określa Inżynier. 
 
6. Kontrola jako ści Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 
- oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i na prostych, 
- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
obiektu. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr 
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy. 
 
8. Odbioru Robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
8.2.  Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po przedstawieniu protokołu aktualizacji 
państwowej osnowy pomiarowej. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne" 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
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Płaci się za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych 
po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWiORB na 
podstawie szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  oraz  protokółów  kontroli  
zgodnie  z  zasadami określonymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne", 
pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
- zastosowanie   materiałów   pomocniczych   koniecznych   do   prawidłowego   wykonania   
robót   lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych), 
- wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, 
- ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- odszukanie i oznakowanie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem 
robót) – na podstawie przekazanych szkiców wraz ze współrzędnymi, 
- trwałe zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego (po zakończeniu budowy), 
- operat techniczny dla pasa drogowego, 
- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi 
przepisami, wyznaczenie  lub  odtworzenie  (w  razie  konieczności)  osnowy  geodezyjnej   
wraz  z  wszystkimi niezbędnymi projektami, zgłoszeniami itp. 
- wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzania robót, 
- założenie osnowy geodezyjnej, 
- zakup i transport materiałów i sprzętu, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
-   wszystkie inne niewymienione wyżej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) 
gwarantujące rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
Nie występują. 
10.2. Inne dokumenty 
1.  Instrukcja techniczna O-1.               Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
GUGiK  
                                                              1993. 
2.  Instrukcja techniczna G-3.               Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i  
                                                               Kartografii, Warszawa, 1980 
3.  Instrukcja techniczna G-1                 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1983 
4.  Instrukcja techniczna G-2.                Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
5.  Instrukcja techniczna G-4.                 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
6.  Wytyczne techniczne G-3.2.              Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
7.  Wytyczne techniczne G-3.1.              Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Ustawa z 17.05.1989                          Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr  
                                                               240, poz.  2077 z późniejszymi zmianami). 
9. OST GG-00.01.02                             Założenie osnowy realizacyjnej  przy budowie  i  
                                                              modernizacji dróg i obiektów mostowych. 
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z 
włączeniem do istniejącej nawierzchni przy  drodze powiatowej. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy dróg i obejmują wykonanie wykopów pod projektowany chodnik w gruntach 
nieskalistych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie wykopów wraz z korytowaniem pod projektowaną drogę w gruntach 
nieskalistych z przeznaczeniem do utylizacji. 
Lokalizacja oraz głębokość wykopów zgodna z przekrojami poprzecznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca 
obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi wykopu. 
1.4.3.  Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod 
konstrukcją nawierzchni do głębokości przemarzania. 
1.4.7. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i 
eksploatację budowli. 
1.4.8. Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i 
nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = pd / pds. 
w którym: 
Is - wskaźnik zagęszczenia gruntu 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
ds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
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1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, 
określona wg wzoru: 

U = d60/ d10 
 
 w którym: 
U - wskaźnik różnoziarnistości 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.4.11. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

I0 = 
1

2

E

E
 

gdzie: 
I0 -wskaźnik odkształcenia gruntu 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205. 
1.4.12. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.13 jako grunt 
skalisty 
1.4.13. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej: mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.14. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
-    organizacji robót budowlanych; 
-    zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
-    ochrony środowiska; 
-    warunków bezpieczeństwa pracy; 
-    zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
-    warunków organizacji ruchu; 
-    zabezpieczenia jezdni, podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". Roboty 
ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w                        
STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane są 
do górnych warstw nasypu bądź wykopu przy zachowaniu wymagań podanych w STWiORB              
D 02.01.01 oraz D 04.01.02. 
 
2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów (zgodne z wymaganiami D 00.00.00) 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów 
lub zasypek wykopów. 
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem 
objętości robót ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza plac 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, wykonawca jest obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Grunty i materiały  nieprzydatne  do budowy  nasypów  stanowią 
własność  Wykonawcy  i powinny być  wywiezione  na składowisko   odpadów.   Inżynier   
może   nakazać   pozostawienie   na  placu  budowy   gruntów,   których   czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni 
zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części 
nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z 
materiałów o odpowiednich właściwościach. 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Podłoże nawierzchni 
zaklasyfikowane do innej grupy nośności, zostanie doprowadzone do grupy nośności G1 w 
oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania robót 
zamieszczone w odpowiednich STWiORB. 
 
2.3. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tabela 1. 
 
Tabela 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 
 
Lp. 

 
 

Wyszczególnie
nie właściwości 

 
 

Jednostki 
 
 

Grupy gruntów 
 

niewysadzino
we 

wątpliwe 
 

wysadzinowe 
 

1 
 

Rodzaj gruntu 
 

 
 

rumosz 
niegliniasty 
żwir pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 

 

piasek pylasty 
zwietrzelina 

gliniasta rumosz 
gliniasty żwir 

gliniasty 
pospółka 
gliniasta 

 

mało wysadzinowe glina 
piaszczysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta 
zwięzła ił, ił piaszczysty, 

ił pylasty bardzo 
wysadzinowe piasek 

gliniasty pył, pył 
piaszczysty glina 

piaszczysta, glina, glina 
pylasta, ił warwowy 

 2 
 

Zawartość 
cząstek < 0,075 
mm < 0,02 mm 

 

% 
 

<15 
<3 
 

od 15 do 30 
od3dol0 

 

>30 >10 
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3 
 

Kapilarność 
bierna Hkb 

 

m 
 

<1,0 
 

≥1,0 
 

>1,0 
 

4 
 

Wskaźnik 
piaskowy WP 

 

 
 

>35 
 

od 25 do 35 
 

<25 
 

 
Wykonawca ma obowiązek wykonywania bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w 
trakcie wykonywania wykopów celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów 
zgodnie z STWiORB D 00.00.00. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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 PTiOR Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania robót  ziemnych  powinien   wykazać   się   
możliwością korzystania  z następującego sprzętu do: 
-   odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, itp.), 
-  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
-   innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 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 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa 
drogowego, jak i poza nim. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
(wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia wykopów) oraz Program Zapewnienia Jakości 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane są do górnych 
warstw nasypu bądź wykopu przy zachowaniu wymagań podanych w STWiORB D 02.01.01 oraz                       
D04.01.02. 
 
5.2. Wykonanie wykopów 
5.2.l.Zasady ogólne 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w 
niniejszej STWiORB 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do 
budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę 
sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i 
STWiORB. O ile Inżynier zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.2.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy 
humusu, oraz rozbiórki elementów dróg należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
odpowiednimi STWiORB. 
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze 
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inżyniera, Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji 
z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć kolidujące uzbrojenie i usunąć 
wszelkie kolizje. 
5.2.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót. 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
5.2.4. Wykonywanie wykopów sprzętem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 
albo na odkład. Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można 
było przystąpić bezzwłocznie do dalszych Robót. 
Odspojonego gruntu nie można przewozić na nasyp, jeżeli Wykonawca nie zapewnił 
odpowiedniego sprzętu do układania i zagęszczania warstw nasypu. 
W przypadku zamarzniętego gruntu można go odspajać tylko do głębokości 0,5 m powyżej podłoża 
gruntowego. 
5.2.5. Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać: 
-    w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
-    w dolnej, strefie wykopów, dla której zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymagana jest 
nienaruszona struktura gruntu podłoża. 
Urobek wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w odległości od 
krawędzi wykopu zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. 
Wydobyty grunt powinien stanowić zabezpieczenie przed prawdopodobnym spływem wody 
opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu należy umieszczać w łyżce 
koparki, która dokona załadunku na skrzynię samochodu. 
5.2.6. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów i skarpy rowu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 
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Pochylenia skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wartości 
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji pkt. 5.2.8. 
5.2.7. Zagęszczenie gruntu w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: 
-    wskaźnika zagęszczenia Is, 
-    modułu odkształcania E2, albo innej metody zaakceptowanej przez Inżyniera. 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości 
objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481. 
Przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik B, 
równego stosunkowi modułów zagęszczenia wtórnego E2 do pierwotnego EI o wartości tego stosunku ≤ 
2,2. 
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy 
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,25 MPa. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 
 

E= D
s

p •
∆
∆

4

3
 

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

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w podłożu wykopów, zgodnie z normą PN-S-02205 
podano w tabeli Nr 2. 
 
Tabela 2 Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) - dla kategorii gruntu G1 
 

Strefa korpusu 
 

Minimalna wartość IS dla: 
 

kategoria ruchu KR 1 , 
KR2 

 

kategoria ruchu KR 3 
 

kategoria ruchu KR 6 
 

Na    głębokości    20    cm    od 
powierzchni robót  ziemnych 

 

1,00 
 

1,00 
 

1,03 
 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót  ziemnych 

 

0,97 
 

1,00 
 

1,00 
 

 
Dla gruntów o kategorii innej niż Gl (w tym wypadku G2, G3 oraz G4) wskaźnik zagęszczenia górnej 
warstwy gruntu rodzimego powinien być nie mniejszy niż 1,0 (przy wilgotności optymalnej -2%, +0%). 
 
Tablica 3. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) - dla kategorii gruntu G1 
 

Strefa korpusu 
 

Minimalna wartość E2 dla: 
 kategoria ruchu KR 1, 

KR2 
kategoria ruchu KR 3 

 
kategoria ruchu KR 6 

 
Powierzchnia robót ziemnych 100 120 120 

Na głębokości 20 cm od powierzchni robót 
ziemnych 

80 
 

80 
 

100 
 

 
Dla gruntów o kategorii innej niż Gl (w tym wypadku G2, G3, G4) wartość wtórnego modułu 
odkształcenia (E2) na powierzchni robót ziemnych nie powinna być mniejsza niż 100 MPa. 
Liczba badań wskaźnika zagęszczenia IS lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z 
tabelą nr 4. 
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Zalegające grunty spoiste należy doprowadzić do grupy nośności G l poprzez wzmocnienie podłoża 
(warstwa kruszywa stabilizowanego cementem, warstwa mrozoochronna) zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Jeżeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii Gl) w podłożu wykonanego wykopu nie mają 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to 
przed ułożeniem warstwy konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić. 
Jeżeli wymagane zagęszczenie nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, zgodnie z rozwiązaniem 
zaproponowanym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez Inżyniera lub opisanym w Specyfikacji 
uzyskując wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Ulepszenie gruntu podłoża należy do obowiązku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania wykopów. 
Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. Usunięty grunt należy zastąpić gruntem 
spełniającym wymagania D 00.00.00. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
5.2.8. Dokładność wykonywania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż - 
2 cm + 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać -2 cm,+ 0 cm 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. 
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać - 2 cm + 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 
5.3. Rowy 
Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiadać 
wymaganiom określonym w tabeli 5.  
 
5.4. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn pracujących. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków, obciążą Wykonawcę. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Założenia ogólne 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 
robót i wymaganych niniejszą STWiORB i PZJ. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie 
wykonywania robót należy wpisywać do: 

• dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
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• protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 
Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach, co 200 m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100 m na łukach o R >100 m, co 50 m na 
łukach o R <100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 
 

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości powierzchni korpusu 
5 Pomiar równości skarp 
6 
 

Pomiar    rzędnych    powierzchni    korpusu 
ziemnego 
 

Pomiar niwelatorem, w odstępach, co 20 m na prostych i co 10 m 
na łukach 
 

7 
 

Pomiar    spadku    podłużnego    powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

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

8 
 

Badanie zagęszczenia gruntu 
 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 500 m2 warstwy 
 9 

 
Badanie nośności VSS 
 

Badanie  nośności  należy  wykonać  na powierzchni  robót 
ziemnych, co najmniej raz na 1000 m2 powierzchni i w 
miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera 

 
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)   odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)   zapewnienie stateczności skarp, 
c)   odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)   dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)   zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt.5.2.7. 
 
6.3. Dokładność wykonania robót 
 
Tabela 5. Dokładność wykonania budowli ziemnych: 
 
Lp. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 
 

Podłoże nawierzchni:  
-   nierówności powierzchni*'  
-   pochylenie poprzeczne powierzchni  
- niweleta powierzchni 
 

 
cm  
%  
cm 
 

 
±3 
±0,5  
+ 0,-2 
 2 

 
Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża):  
-    oś korpusu drogowego  
-    szerokość górnej powierzchni 
-    nierówności powierzchni*' 
-    pochylenie poprzeczne górnej powierzchni  
-    niweleta górnej powierzchni  
-    pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 
 

 
cm  
cm  
cm 
%  
cm 
% 
 

 
±5  
+ 10  
±3  
±1  
+ 0,-2  
±1 
 

3 
 

Skarpy:  
-     pochylenia l:m  
-    nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej  
-    nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*' 
 

 
% pochylenia  
cm  
cm 
 

 
±10 
- 2, + 10 
±5 
 4 

 
Rowy: 
-  szerokość  
- rzędne profilu dna 
 

 
cm  
cm 
 

 
+ 5 
-2,+0 
 *' Nierówności mierzone łatą 3 m 
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7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową Robót związanych z robotami ziemnymi jest jeden metr sześcienny (m3) 
wykonania wykopu w gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do utylizacji zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
8. Odbiór Robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 
robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie 
wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia dla całego 
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumentację potwierdzającą utylizację gruntów z wykopów. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych wykopów w gruntach nieskalistych wraz z 
transportem gruntu, na podstawie odbioru i oceny jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót (wraz z projektem zabezpieczenia i 
odwodnienia wykopów) oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

• roboty przygotowawcze, 
• przekopy kontrolne, 
• koszty nadzoru geotechnicznego, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót; 
• prace pomiarowe, 
• wykonanie wykopu z transportem na wysypisko - grunt nie przewidziany do dalszego użycia, 
• profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
• zagęszczenie gruntu w wykopach, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
• bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 

samochodami przewożącymi grunt, 
• rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt), 
• uporządkowanie terenu robót, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 
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• wszystkie inne niewymienione wyżej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) 
gwarantujące rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 

 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205 
2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych 
3.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
4. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
5. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 



 20 

 D.04.00.00. PODBUDOWY 

D.04.01.02. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z 
włączeniem do istniejącej nawierzchni przy  drodze powiatowej. 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych wp.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w zakresie ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Zakres rzeczowy obejmuje: 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
-    organizacji robót budowlanych; 
-    zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
-    ochrony środowiska; 
-    warunków bezpieczeństwa pracy; 
-    zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
-    warunków organizacji ruchu; 
-    zabezpieczenia jezdni, podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.6. Wspólny słownik zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały nie występują. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, 
zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie 
może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, lub w przypadku 
braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
4.2.  Transport materiałów 
Grunt odspojony przy wykonywaniu podłoża należy przewozić w sposób uniemożliwiający 
wysypywanie  się przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach 
samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg 
dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia 
materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych 
czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych 
przez Inżyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne warunki wykonywania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii 
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. 
Górna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego CBR > 30%, warstwa z gruntu 
stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane są do górnych warstw 
nasypu bądź wykopu przy zachowaniu wymagań podanych w STWiORB D 02.01.01 oraz  D 
04.01.02. 
 
5.2.  Zasady ogólne 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 
wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem nawierzchni. 
 
 
 



 22 

5.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia podanego w              tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczania podłoża (Is) dla gruntów G1. 
 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 
 
 

kategoria ruchu KR 1,KR2, drogi  kategoria 
ruchu KR 4, 

KR 3 

kategoria ruchu 
KR 6 

Górna warstwa o grubości 
20cm 

1,00 1,00 1,03 

Na głębokości od 20 do 50cm 
od powierzchni podłoża 

0,97 1,00 1,00 

 
Dla poboczy wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż Is> 1,00. 
Dla kontroli nośności podłoża nasypów należy stosować procedurę badawczą wg PN-S-
02205:1998, zał. B. Za zgodą Inżyniera można prowadzić badania przy użyciu innych 
urządzeń, mających możliwość wyznaczania wskaźnika zagęszczenia i modułu wtórnego E2. 
Dla kontroli na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
wymagania dla podłoża nasypów są następujące: 
- dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania 
zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabelą 2. 
 
Tablica 2. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) dla gruntów G1. 
 
Strefa korpusu Minimalna wartość E2 dla: 
 
 

kategoria ruchu KR1,KR2, 
drogi  

kategoria 
ruchu KR 4, 

KR 3 

kategoria ruchu 
KR 6 

Powierzchnia robót ziemnych 100 120 120 
 
Dla gruntów o kategorii innej niż G1 wskaźnik zagęszczenia górnej warstwy gruntu 
rodzimego powinien być nie mniejszy niż 1,0 (przy wilgotności optymalnej -2%, +0%). 
Zalegające grunty spoiste należy doprowadzić do grupy nośności G1 poprzez wzmocnienie 
podłoża (warstwa kruszywa stabilizowanego cementem, wzmocnienie podłoża) zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do 
metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość 
zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku 
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zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, 
oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481. 
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 
- w gruntach niespoistych                           ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych          + 0%, - 2%. 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. Usunięty grunt należy 
zastąpić gruntem spełniającym wymagania. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
6.2.  Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych zagęszczenia 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu profilowania i 
zagęszczenia podłoża. 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 500 m 
2 Równość podłużna co 20 m  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 500 m 
4 Spadki porzeczne *) 10 razy na 500 m 
5 Rzędne wysokościowe co 10 m  
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m  
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2 
* ) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych uwaga: na zjazdach badania wykonać 
wg zaleceń Inżyniera 
6.2.2.  Szerokość profilowanego podłoża 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż             
+10 cm i -0 cm. 
 
6.2.3.  Równość profilowanego podłoża 
Równość podłużną profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a dla poszerzeń łatą 
dostosowaną do szerokości koryta. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.2.4.  Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ± 0,5 %. 
6.2.5.  Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm, +0 cm. 
6.2.6.  Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
6.2.7.  Zagęszczenie podłoża 
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, zał. B. nie powinna być większa od: 
- dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 
- dla gruntów spoistych Io ≤ 2,0, 
Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w STWiORB. 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do 
metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość 
zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku 
zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, 
oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481. 
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 
- w gruntach niespoistych                           ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych          + 0%, - 2%, 
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch 
punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej. Zagęszczenie należy kontrolować na 
podstawie normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 (metoda I). Wilgotność w 
czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2.  Sposób odbioru robót 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 
przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 
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W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania określające podstawę płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża po 
dokonaniu odbioru robót wg punktu 8. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
dostarczenie niezbędnego sprzętu, 
- zastosowanie   materiałów   pomocniczych   koniecznych   do   prawidłowego   wykonania   
robót   lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
- profilowanie podłoża, 
- zagęszczenie podłoża, 
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów, 
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 
- odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacją, 
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub 
na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie pomiarów inwentaryzacji geodezyjnej, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie. 
-   wszystkie inne niewymienione wyżej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) 
gwarantujące rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10.  Przepisy związane 
10.1.   Normy 
1. PN-B-04481                 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17            Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
3. BN-68/8931-04             Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 
4. BN-77/8931-12             Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
5. PN-S-02205:1998         Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
10.2 Inne dokumenty 
Nie występują. 
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 D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru skropionych i oczyszczonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku:   
Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z 
włączeniem do istniejącej nawierzchni przy  drodze powiatowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy skropieniu 
i oczyszczaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 
− mechaniczne oczyszczanie warstw konstrukcyjnych  
− skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST D.M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. ”Wymagania 
ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia. 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
− do skropienia podbudowy nieasfaltowej: kationowe emulsje asfaltowa typu C 60 B 5 
ZM 
− do skropienia podbudowy asfaltowej: kationowe emulsje asfaltowa typu C 60 B 3 ZM 
Stosowane do skropień międzywarstwowych emulsje asfaltowe muszą spełniać wymagania  
normy  
PN-EN 13808:2010 wraz z załącznikiem krajowym NA.  
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji asfaltowych 

Właściwość 
Procedura 
badawcza 

Jedn. C 60 B 5 ZM C 60 B 3 ZM C 60 BP 3 ZM 

Polarność PN-EN 1430 - Dodatnia Dodatnia Dodatnia 
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Właściwość 
Procedura 
badawcza 

Jedn. C 60 B 5 ZM C 60 B 3 ZM C 60 BP 3 ZM 

Czas mieszania 
PN-EN 
13075-2 

s NPD(0) NPD (0) NPD (0) 

Indeks rozpadu 
PN-EN 
13075-1 

g/100g 120 – 180 (5) 50 – 100 (3) 50 – 100 (3) 

Zdolność do penetracji PN-EN 12849 min NPD (0) NPD (0) NPD (0) 

Stabilność podczas 
mieszania z cementem 

PN-EN 12848 g < 2 (2) NPD (0) NPD (0) 

Zawartość lepiszcza 
(poprzez oznaczenie 

zawartości wody) 
PN-EN 1428 % (m/m) 58 – 62 (5) 58 – 62 (5) 58 – 62 (5) 

Zawartość lepiszcza 
pozostałego po destylacji 

PN-EN 1431 % (m/m) NPD (0) NPD (0) NPD (0) 

Czas wypływu dla  
Φ 2 mm w 400C 

PN-EN 12846 s 15 – 45 (3) 15 – 45 (3) 15 – 45 (3) 

Czas wypływu dla  Φ 4 
mm w 400C 

PN-EN 12846 s NPD (0) NPD (0) NPD (0) 

Lepkość dynamiczna w 
400C 

PN-EN 14896 mPas NPD (0) NPD (0) NPD (0) 

Pozostałość na sicie 0,5 
mm 

PN-EN 1429 % (m/m) < 0,2 (3) < 0,2 (3) < 0,2 (3) 

Pozostałość na sicie 0,16 
mm 

PN-EN 1429 % (m/m) NPD (0) NPD (0) NPD (0) 

Pozostałość na sicie po 7 
dniach magazynowania, 

sito 0,5 mm 
PN-EN 1429 % (m/m) TBR (1) TBR (1) TBR (1) 

Sedymentacja po 7 dniach 
magazynowania 

PN-EN 12487 % (m/m) TBR (1) TBR (1) TBR (1) 

Adhezja (badana na 
kruszywie bazaltowym) 

Załącznik NA 
2.2 

% 
pokrycia 

pow. 
≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

pH  emulsji PN-EN 12850 - ≥ 3,5 NPD (0) NPD (0) 

Asfalt odzyskany przez 
odparowanie 

PN-EN 13074  

Penetracja w 250C asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 1426 0,1 mm < 100 (3) < 100 (3) < 100 (3) 

Temperatura mięknienia 
asfaltu odzyskanego 

PN-EN 1427 0C > 39 (5) > 39 (5) > 43 (4) 

Nawrót sprężysty asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 13998 % NPD (0) NPD (0) ≥ 50 (4) 
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Objaśnienia: 
NPD – właściwość użytkowa nie określana 
TBR – wielkość należy zadeklarować 
Liczba w nawiasie (x) – klasa właściwości 
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia. 
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano  w 
tablicy 2. 
 
Tablica 2. 
Orientacyjne zużycie lepiszczy (wydatek pozostającego asfaltu) do skropienia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj warstwy 
Zużycie (pozostający asfalt 
kg/m2) 

1. 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 – 0,7 

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0,1 – 0,3 
 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy, jej 
faktury  i stanu powierzchni oraz zaakceptowane przez Inżyniera. 
2.5. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej jakości. 
Emulsję należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w 
opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od 
dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta emulsji. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę do emulsji. Skrapiarka powinna 
być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i 
regulowanie następujących parametrów: 
− temperatury emulsji w zbiorniku, 
− ciśnienia emulsji w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej emulsję, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji, 
− dozatora emulsji. 
Zbiornik na emulsję skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej jej temperatury. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie emulsji z 
tolerancją ± 10% od ilości założonej. 
3.3. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien korzystać ze 
szczotek mechanicznych. Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek 
powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz 
usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zależnie od stopnia 
zabrudzenia warstwy zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające 
oraz sprężarek, zbiorników z wodą, szczotek ręcznych. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport emulsji 
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 przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1m3, a 
każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, 
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni. 
Powierzchnia podłoża, przed ułożeniem kolejnej warstwy powinna zostać oczyszczona z 
luźnego kruszywa, pyłu i błota. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki 
mechanicznej lub kompresora w miejscach trudno dostępnych używać szczotek ręcznych.  
5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni. 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była 
używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z 
wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie 
warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa 
nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatura emulsji podczas skrapiania powinna być zgodna z informacją producenta, a jej 
lepkość powinna zapewniać poprawną pracę skrapiarki i zachowanie parametrów 
jakościowych emulsji i pozostającego na powierzchni asfaltu. W razie potrzeby emulsję 
należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa 
ilości założonej z tolerancją ±10%. Jeżeli zdarzyłaby się awaria skrapiarki i wystąpiłyby 
miejsca z nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca w tych miejscach powinien rozłożyć 
warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 
Po skropieniu warstwa emulsji powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas 
niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W 
zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany związany bezpośrednio z wykonanie warstwy mm-a. Jakiekolwiek 
uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione przez ręczne 
uzupełnienie emulsji. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie 
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej 
ilości emulsji w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
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6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 
6.3.1.  Badanie dokładności oczyszczenia.  
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności 
wykonania tej czynności. 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji (pozostałego asfaltu) 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według 
metody podanej w o normie: PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody 
badań. Część: 1 Dozowanie i poprzeczny rozkład. 
Badanie należy przeprowadzać w dwóch punktach na każdej działce roboczej. 
6.3.3. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 
kontrolować dla każdej dostawy czas wypływu dla Ø 2mm w 40°C wg normy PN-EN 
12846:2009 na zgodność z wartością przedstawioną w świadectwie dostawy wydanym przez 
producenta. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. 
Jednostką obmiarową jest (metr kwadratowy) 1 m2 skropionej i czyszczonej powierzchni na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".       
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa za zrealizowanie całości kontraktu. 
 
9.2. Zakres wykonania robót obejmuje: 
− przygotowanie robót i oznakowanie robót, 
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
− oczyszczenie poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni, 
− zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
− skropienie podbudowy z kruszywa łamanego oraz podbudowy z betonu asfaltowego i 
warstwy wiążącej    
      lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, odwiezienie sprzętu, 
-   wszystkie inne niewymienione wyżej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) 
gwarantujące rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
 
 
 
 



 31 

10. Przepisy związane. 
 
1. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
2. PN-EN 12272-

1:2005 
Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Dozowanie i poprzeczny 
rozkład 

3. PN-EN 12846:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 
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D.04.04.02  PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI ĄZANEJ 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z 
mieszanki niezwiązanej, w ramach: Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości 
Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy  drodze powiatowej. 
 
Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 
wykonaniem:  

− warstwy podbudowy  z mieszanki niezwiązanej z 0/63 mm o grubości 12 cm, w 
konstrukcji poszerzenia jezdni, mijance i wjazdach, 

− warstwy podbudowy  z mieszanki niezwiązanej z 0/31,5 mm o grubości 15 cm, w 
konstrukcji chodnika, 

− warstwy podbudowy  z mieszanki niezwiązanej z 0/31,5 mm o grubości 8 cm, w 
konstrukcji poszerzenia jezdni, mijance i wjazdach, 

− warstwy z mieszanki niezwiązanej z 0/31,5 mm o grubości 5 cm, w konstrukcji 
poboczy. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" a dodatkowo wprowadza się poniższe określenia: 
1.3.1. 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.  

1.3.2. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki 
niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma 
zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone 
symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy 

1.3.3. Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia 
obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach 
technologicznych. 

1.3.4. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 
podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać 
się z kilku warstw o różnych właściwościach. 

1.3.5. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej 
leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże 

 
2. Materiały 
2.1. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinno być kruszywo 
naturalne. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
 
2.1.1. Właściwości kruszyw do mieszanki niezwiązanej 
       Tablica 1: Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych dla ruchu KR 1-
KR2 
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Rozdział w 
PN-EN 
13242 
+A1:2010 

Właściwość 

Podbudowa 
 pomocnicza 
 (warstwa 
dolna) 

Podbudowa  
zasadnicza  
 (warstwa 
górna) 

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) 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC85/15, 
GF85, 
GA85 

GC80/20, 
GF80, 
GA75 

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

GTCNR GTC20/15 

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

GTFNR, 
GTANR 

GTF10, 
GTA20 

4.4 

Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 
933-4 

  maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości lub 

FINR FI50 

  maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu  

SINR SI55 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren  całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

CNR C90/3 

 
4.6 

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

fDeklarowana fDeklarowana 

 w kruszywie drobnym*  fDeklarowana fDeklarowana 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LA50 LA40 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana 

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

ASNR ASNR 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 
1744-1 

SNR SNR 

Rozdział w 
PN-EN 
13242 
+A1:2010 

właściwość 

Podbudowa 
na 
chodnikach, 
ścieżce 
rowerowej i 
zjazdach 

Podbudowa 
pomocnicza 
dla ruchu KR4 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego 
wg  
PN-EN 1744-1:1998. rozdział 19.3 

V5 V5 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu 
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6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu 

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

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 
odrębnych przepisów 

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, wg  
PN-EN 1097-2 

SBLA SBLA 

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

 skały 
magmowe i 
przeobrażone: 
F4 

 skały 
osadowe: F10 

  kruszywa z 
recyklingu: 
F10 (F25**) 

 skały 
magmowe i 
przeobrażone: 
F4 

 skały osadowe: 
F10 

  kruszywa z 
recyklingu: 
F10 (F25**) 

Załącznik 
C 

Skład materiałowy deklarowany deklarowany 

Załącznik 
C, 
podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

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

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych 
granicznych wg p.  
**)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
 
Tablica 2: 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S). 

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 - - 
0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8 

Tablica 3: 
Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych 
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Mieszanka 
niezwiązana 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach 
1/2 2/4 4/8 8/16 16/31,5 
min. max min. max min max min. max min max 

0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25 - - 
0/63 - - 4 15 7 20 10 25 10 25 

 
2.1.2. Właściwości mieszanki niezwiązanej 
Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 

 
 
2.1.3.      Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

 
 
SDV - obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) 
deklarowana przez dostawcę/producenta mieszanki 
 
2.1.4. Kryterium zgodności uziarnienia mieszanki z deklaracją producenta oraz ciągłości 

uziarnienia: 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi zewnętrznymi 
dla obu wykresów dla każdej zbadanej próbki. 
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Tablica 4: 
Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej 

Rozdział w 
PN-EN 
13285 

Właściwość 

W warstwie  
podbudowy  
pomocniczej 
(dolnej) 

W warstwie  
podbudowy  
zasadniczej 
(górnej) 

4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/63 0/31,5; 

4.3.2 

Maksymalna zawartość pyłów: kategoria 
UF 

UF12 

Minimalna zawartość pyłów: kategoria 
LF 

LFNR 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia 
Wg punktu 

2.2.2 

Wg punktu 
2.2.2; 2.2.3 

4.4.2 

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

wg tablicy 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych- 
różnice w przesiewach 

wg tablicy 

4.5 
Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy 
SE**), co najmniej 

40 45 

4.5 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LA40 LA35 

4.5 
Mrozoodporność (dotyczy  frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1367-1 

F7 F4 

4.5 
Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej 

≥60 ≥80 

Załącznik 
C, 
podrozdział 
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 

 
2.2. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi 
wyniki badań laboratoryjnych łącznie z wykresem krzywej uziarnienia i dokumenty 
świadczące o zgodnym z prawem wprowadzeniem kruszywa do obrotu. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną 
odrzucone. 
Wykonawca zarówno do odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego jest zobowiązany 
przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały pochodzą jedynie z 
zaakceptowanych przez Inżyniera źródeł. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania podbudów z mieszanki niezwiązanej należy stosować: 
− Równiarki lub układarki mechaniczne do rozkładania materiału, 
− Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
− Zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne - miejscach 
trudno dostępnych  
 
4. Transport  

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

4.2. Transport materiałów 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. 
Ruch pojazdów po warstwie stanowiącej podłoże do niniejszych podbudów powinien być tak 
zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obciążenia osi i innych 
parametrów technicznych. 
 
5. Wykonanie robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 
Wszystkie warunki odbioru robót zawarte w ww. specyfikacjach technicznych muszą zostać 
spełnione. Jeżeli przygotowane i odebrane podłoże było pozostawione przez dłuższy czas i 
nie kontynuowano na nim  robót związanych z wykonaniem podbudowy, Inżynier ma prawo 
zażądać ponownych pomiarów i badań odbiorowych, szczególnie w przypadku opadów 
atmosferycznych. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad 
akceptowanych przez Inżyniera.  
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową 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 a odległości 
pomiędzy nimi nie powinny być większe niż 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszyw można wytwarzać w zespole maszyn do wytwarzania mieszanki lub 
kupować gotowy produkt u producenta. 
W przypadku produkcji mieszanki na budowie zespół mieszający musi być zatwierdzony 
przez Inżyniera, a wykonawca zgłosi do odbioru wszystkie kruszywa składowe, receptę na 
mieszankę jak i produkt finalny. Zarówno składniki jak i mieszanka muszą odpowiadać 
wszystkim wymaganiom postawionym w punkcie 2 niniejszej ST. Producent (Wykonawca 
robót) jest zobowiązany wdrożyć Zakładową Kontrolę Produkcji oraz wykonać badanie typu 
zgodnie z wymaganiami PN-EN 13285:2010. Mieszanka musi zostać oznakowana znakiem 
budowlanym lub oznakowaniem CE 
W przypadku zakupu gotowej mieszanki u producenta Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Inżynierowi do akceptacji deklarację zgodności oraz badanie typu dla 
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proponowanej do użycia mieszanki. Każda partia dostarczona na budowę musi zostać przez 
producenta oznakowana znakiem budowlanym lub oznakowaniem CE. 
Wykonawca jest zobowiązany zaproponować sposób doprowadzenia mieszanki do 
wilgotności optymalnej i uzyskać akceptację Inżyniera dla proponowanej metody. 

5.4. Wbudowywanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  
Na poszerzeniu i mijance należy podbudowę ułożyć w warstwach 
− warstwę z mieszanki 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm  
lub 
− warstwę z mieszanki 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm 
 
Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowa układana dwuwarstwowo powinna być 
wykonana następująco: 
− rozłożenie pierwszej warstwy, wyrównanie i zagęszczenie 
− rozłożenie drugiej warstwy, wyrównanie i zagęszczenie 
− wykonanie badań i pomiarów odbiorowych 
 

5.5. Zagęszczanie 
Bezpośrednio po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do 
środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi 
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia nośności i wskaźnika odkształcenia 
wartości zapisanych w tablicy 5 
 
Tablica 5: 
Wymagania wobec nośności i zagęszczenia warstwy podbudowy 

Zakres robót 

Maksymalne 
ugięcie 

sprężyste pod 
kołem 

bliźniaczym o 
obciążeniu 50 

kN [mm] 

E1 [MPa] E2 [MPa] Io 

Podbudowa 
pomocnicza 

i zasadnicza dla 
KR 1-2 

1,2 ≥ 60 ≥ 120 ≤ 2,2 

 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej według procedury badania Proctora zgodnej z PN-EN 13286-2:2010. Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i 
napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej 
warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy 
zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%. 
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5.6. Odcinek próbny 
Z uwagi na zakres robót rezygnuje się z wykonania odcinka próbnego 
 

5.7. Utrzymanie podbudowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 
uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca zobowiązany jest 
wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy. Po każdej naprawie podbudowy Inżynier może zażądać 
ponownych badań kontrolnych, nawet w przypadku, gdy podbudowa została wcześniej 
odebrana. 
 
6. Kontrola jakości robót 

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

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia 
dokumenty świadczące o odpowiedniej jakości kruszyw i mieszanki oraz o legalności 
wprowadzania wyrobu do obrotu a mianowicie: 

− Badanie typu dla kruszyw składowych i mieszanki  
− Deklarację zgodności wystawioną przez producenta mieszanki 
− Badanie własne (lub zlecone przez Wykonawcę) uziarnienia mieszanki pobranej 

podczas wizyty w kamieniołomie lub z placu przeładunkowego. 
Badania typu kruszyw składowych i mieszanki powinny obejmować wszystkie kategorie 
określone w punkcie 2 niniejszej ST oraz spełniać wszystkie postawione w tym punkcie 
wymagania. Wynik badania uziarnienia wykonanego przez Wykonawcę powinien 
potwierdzać krzywą uziarnienia deklarowaną przez producenta z dopuszczalnymi odchyłkami 
(tablica 3).  
Na podstawie przedstawionych dokumentów Inżynier zatwierdzi mieszankę do stosowania na 
przedmiotowej budowie. W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki lub kruszyw, 
Inżynier może wspólnie z Wykonawcą pobrać materiał na badania kontrolne. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z mieszanki 
niezwiązanej podano w poniższej tablicy 6. 
 
Tablica 6:  Częstotliwość i rodzaj badań mieszanki niezwiązanej 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
1 Uziarnienie mieszanki  1 raz na 2000 Mg frakcji mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki  1 raz na 2000 Mg frakcji mieszanki 

3 
Badanie właściwości mieszanki wg 
kategorii wymienionych w tablicy 4 

W przypadkach budzących wątpliwości, 
co do zgodności kruszywa z deklaracją 
producenta 

 
6.3.1.  Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 2.1.2 – 
2.1.4. Próbki należy pobierać w sposób losowy, wg procedury podanej w PN-EN 932-1:1999. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.2.  Wilgotność mieszanki 
Wilgotność optymalną należy określać według procedury badania Proctora zgodnej z PN-EN 
13286-2:2010. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008.  
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6.3.3. Właściwości kruszywa 
W przypadkach budzących wątpliwości, co do zgodności kruszywa z deklaracją producenta, 
Wykonawca wspólnie z Inżynierem pobierze próbkę na badania kontrolne. Badania mogą 
dotyczyć wybranych lub wszystkich właściwości. 

6.4. Badania wykonanej warstwy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
niezwiązanego przedstawiono w tablicy 7. 
Tablica 7: 
Rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km(dla długości mniejszej 10razy) 

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km pasa ruchu łatą 3-metrową 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km pasa ruchu 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m w dwóch punktach pasa ruchu 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 1000 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 

Nośność  i zagęszczenie 
podbudowy: 
− pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia i wskaźnik 
odkształcenia 

 
1 badanie na każde 1000 m2; nie mniej niż 2 
badania na jednej działce roboczej 

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

6.4.1. Szerokość warstwy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -0, +5 
cm. 

6.4.2. Równość warstwy 
Równość podłużną warstwy należy mierzyć planografem w sposób ciągły lub łatą 4-metrową 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy 7 w poz. 2, a równość 
poprzeczną  łatą 3-metrową z częstotliwością podaną w poz. 3. Nierówności nie powinny 
przekraczać 20 mm. 

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością 
podaną w tablicy 7, poz. 4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5 %. 

6.4.4. Rzędne warstwy 
Rzędne należy sprawdzać w dwóch punktach w przekroju dla każdego pasa ruchu z 
częstotliwością podaną w tablicy 7, poz. 5. Różnice między rzędnymi pomierzonymi i 
projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm do –2 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi warstwy 
Ukształtowanie osi należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
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6.4.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej 
w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w 
jednym punkcie na każde 400 m2 podbudowy. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej 
grubości warstw to ± 1cm. 

6.4.7. Nośność i zagęszczenie warstw 
6.4.7.1. Nośność i zagęszczenie warstwy badane płytą statyczną 

Należy wykonać pomiary nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej wg Instrukcji Badań 
Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998.  
Parametry badania powinny być następujące: 
− Maksymalne obciążenie przy badaniu pierwotnego i wtórnego modułu – 450 kPa 
− ∆s1,2 – przyrost odkształceniu przy przyroście nacisku ∆p1,2 od 150 do 250 kPa  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości 
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli 
kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie Inżyniera, 
wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.4.1 – 6.4.5 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 8 cm (warstwa z kruszywa 0/31,5), wyrównanie i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o 
więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom leżącym wyżej, to Wykonawca powinien 
na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę. 

6.5.3. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

6.5.4. Niewłaściwa nośność warstwy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy z mieszanki 
niezwiązanej o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

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. 
 



 42 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  
Zakres wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki i zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
-   wszystkie inne niewymienione wyżej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) 
gwarantujące rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 

2. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja 
3. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw. Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie 

4. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacją 

5. PN-EN 1097-6:2022 
+AC:2004+Ap:2005+A1:2006 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości 

6. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem 
hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i 
zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora 

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody 
pobierania próbek 

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda 
pomniejszania próbek laboratoryjnych 

9. PN-EN 932-3:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. 
Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 

10. PN-EN 933-1:2000+A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

11. PN-EN 933-3:1999+A1:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości 

12. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 
4: Oznaczanie kształtu ziaren.  Wskaźnik kształtu 

13. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 
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14. PN-EN 933-8:2001+Ap:2010 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 
8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie 
wskaźnika piaskowego 

15. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza 
chemiczna 

16. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych. Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

18. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni 
podatnych ugięciomierzem belkowym 

19.  Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli 
Drogowych i mostowych – załącznik 2. GDDP 1988 
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 D.05.03.05.a  WARSTWA ŚCIERALNA  WG WT  z 2014r. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno – 
bitumicznych, wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco w ramach: Przebudowa drogi 
gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej 
nawierzchni przy  drodze powiatowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. zakres robót objętych ST 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy zastosować zgodnie z Dokumentacją. 
Projektową, w ramach wykonania:  
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą betonu asfaltowego w ilości                 
50 kg/m2, 
- konstrukcji nawierzchni jezdni gr. warstwy 4 cm. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla 
potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji 
(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 
do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu 
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 
AC8S, AC11S 
AC8S, AC11S 2) 

 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z 
kołami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
ze względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
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1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
 
ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren 

kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren 

kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 

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

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik 
równości, 

MOP – miejsce obsługi podróżnych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz 
wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat 
technicznych. 
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Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 
KR1 – 
KR2 

AC5S, 
AC8S, 
AC11S 

50/70, 70/100 
Wielorodzajowy 
50/70 

 

- 

KR3 – KR4 AC8S, 
AC11S 

50/70 
Wielorodzajowy 
50/70 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

KR5 – KR6 AC8S, 
AC11S 

Wielorodzajowy 
35/50 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 
 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 70/100 

1 2 3 4 5 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 

mm 
PN-EN 1426 [21] 50-70 70-

100 
2 Temperatura 

mięknienia 
°C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 
[62] 

230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% 
m/m 

 
PN-EN 12592 
[28] 

 
99 

 
99 

1 2 3 4 5 
5 Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż 

 
% 
m/m 

 
PN-EN 12607-1 
[31] 

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 

[30] 
2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura 
łamliwości Fraassa, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 
[29] 

-8 -10 
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg 
PN-EN 14023 [59] 

 
Wymaga
nie 
podstaw
owe 

 
Właściw
ość 

 
Metod
a 
badan
ia 

Jed- 
nostk
a 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych 
polimerami (PMB) 
45/80 – 55 45/80 – 65 
wymaga
nie 

klasa wymaga
nie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Konsyst
encja w 
pośredni
ch 
temperat
u-rach 
eksploa-
tacyjnyc
h 

Penetracj
a  
w 25°C 

PN-
EN 
1426 
[21] 

0,1 
mm 

45-80 4 45-80 4 

Konsyst
encja  w 
wysokic
h  
temperat
u-  rach 
eksploa-
tacyjnyc
h 

Tempera
tura 
mięknien
ia 

PN-
EN 
1427 
[22] 

°C ≥ 55 7 ≥ 65 5 

Kohezja 

Siła 
rozciąga
nia (mała 
prędkość 
rozciąga
nia) 

PN-
EN 
13589 
[55] 
PN-
EN 
13703 
[57] 

J/cm2 
≥ 1 w 
5°C 

4 
≥2 w 
5°C 

3 

Siła 
rozciąga
nia 
w 5°C 
(duża 
prędkość 
rozciąga
nia) 

PN-
EN 
13587 
[53] 
PN-
EN 
13703 
[57] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło 
Vialit 
(meto-da 
uderzeni
a) 

PN-
EN 
13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Stałość 
konsyste
ncji 
(Odporn
ość  
na 
starzenie 
wg PN-
EN 
12607-1 
lub  -3 
[31] 

Zmiana 
masy 

 % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostał
a 
penetracj
a 

PN-
EN 
1426 
[21] 

% ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost 
temperat
ury 
mięknien
ia 

PN-
EN 
1427 
[22] 

°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

Inne 
właściw
ości 

Tempera
tura 
zapłonu 

PN-
EN 
ISO 
2592 
[63] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymaga
nia 
dodatko
we 

Tempera
tura 
łamliwoś
ci 

PN-
EN 
12593 
[29] 

°C ≤ -12 6 ≤ -15 7 

Nawrót 
sprężysty 
w 25°C 

PN-
EN 
13398 
[51] 

% 

≥ 50 5 ≥ 70 3 

Nawrót 
sprężysty 
w 10°C 

NPDa 0 NPDa 0 

Zakres 
plastyczn
ości 

PN-
EN 
14023 
[59] 
Punkt 
5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Wymaga
nia 
dodatko
we 

Stabilnoś
ć 
magazyn
owa-nia. 
Różnica 
temperat
ur 
mięknien
ia 

PN-
EN 
13399 
[52] 
PN-
EN 
1427 
[22] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilnoś
ć 
magazyn
owa-nia. 
Różnica 
penetracj
i 

PN-
EN 
13399 
[52] 
PN-
EN 
1426 
[21] 

0,1 
mm 

NPDa 0 NPDa 0 

Spadek PN- °C TBRb 1 TBRb 1 
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tem-  
peratury 
mię-
knienia 
po 
starzeniu 
wg PN-
EN 
12607 
-1 lub -3 
[31] 

EN 
12607
-1 
[31] 
PN-
EN 
1427 
[22] 

Nawrót 
sprę-
żysty w 
25°C po 
starzeniu 
wg PN-
EN 
12607-1 
lub   -3 
[31] 

PN-
EN 
12607
-1 
[31] 
PN-
EN 
13398 
[51] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 

Nawrót 
sprę-
żysty w 
10°C po 
starzeniu 
wg PN-
EN 
12607-1 
lub   -3 
[31] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie 
określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się 
wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 
okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego 
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
 
2.3. Kruszywo  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 
[44] i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i 
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 – 
tablica 12, 13, 14, 15. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
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składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 
się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta. 
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub 
aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 

cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne 
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami 
według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie 
warstwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,  
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– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w 
zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich 
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 
pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. 
Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie 
wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 
w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być 
czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 
6 i 7. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy 
przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9  i 10. 
Tablica 6.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2  [65] 
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Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 
AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 
16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 
8 100 - 90 100 70 90 
5,6 90 100 70 90   
2 40 65 45 65 30 55 
0,125 9 22 8 20 8 20 
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0 
Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6 

 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu 
asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65] 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 
 AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do od do 
16 - - 100 - 
11,2 100 - 90 100 
8 90 100 60 90 
5,6 60 80 - - 
2 40 55 35 50 
0,125 8 22 8 20 
0,063 5 12,0 5 11,0 
Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin5,6 Bmin5,42 

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

d

650,2

ρ
α =  

 
Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla 
ruchu KR1 ÷ KR2 [65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszcza
nia wg 
PN-EN  
13108-20 
[48] 

 
Metoda i warunki 
badania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubij
anie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubij
anie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin7

5 

VFBmin9

3 

VFBmin7

5 

VFBmin9

3 
Zawartość C.1.2,ubij PN-EN 12697-8 VMAmin14 VMAmin VMAmin
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wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

anie, 2×50 
uderzeń 

[33],  
p. 5 

14 14 

Odporność na 
działanie 
wody a) 

C.1.1,ubij
anie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 
[35], 
przechowywanie 
w 40°C z jednym 
cyklem 
zamrażania,  
badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 
2014 [65] w załączniku 1. 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy 
ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczani
a wg PN-
EN  
13108-20  
[48] 

 
Metoda i warunki 
badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 
4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporność na 
deformacje trwałe 
a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, 
metoda B       w 
powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 
10 000 cykli [38] 

WTSAIR 

0,50 

PRDAIR

deklar 

WTSAIR 

0,50 

PRDAIR

deklar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijan
ie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubość plyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 
2014 [65] w załączniku 1. 

 
Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, 
dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65] 
 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczani
a wg PN-
EN  
13108-20  
[48] 

 
Metoda i warunki 
badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 
4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
wałowanie, 

PN-EN 12697-22, 
metoda B       w 

WTSAIR 

0,30 

WTSAIR 

0,30 
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a) P98-P100 powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 
10 000 cykli [38] 

PRDAIR

deklar 

PRDAIR

deklar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijan
ie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubość plyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 
2014 [65] w załączniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o 
różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 
5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 
przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-
55 i 45/80-65.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
Wielorodzajowy-
35/50 
Wielorodzajowy-
50/70 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
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– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z 
warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 12. 
 
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa 
drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna 
nierówność podłoża 
pod warstwę 
ścieralną [mm] 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza 

8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie 
łącznic, utwardzone pobocza 

 
8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 
według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki 
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych. 
 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 
między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w 
przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 



 56 

– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki 
; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni 
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania 
rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.5. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 
 
Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania 
warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do 

robót 
w czasie 
robót 

Warstwa ścieralna o grubości 
≥ 3 cm 

0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości 
< 3 cm 

+5 +10 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 
Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

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

AC5S,     KR1-
KR2 

2,0 ÷ 4,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,     KR1-
KR2 

2,5 ÷ 4,5 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

AC11S,   KR1-
KR2 

3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,     KR3- 2,5÷4,5 ≥ 98 2,0÷5,0 
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KR6 
AC11S,   KR3-
KR6 

3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0÷5,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z 
możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
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.), 

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

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

(wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
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– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 
podano w tablicy 15. 
Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

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

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które 
nie wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
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6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 16. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy 
z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać 
odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę 
roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz 
ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia 
większa niż 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, 
powierzchnia większa niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 
kg/m2 

 
 
 
≤ 10 

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

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest 
układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w 
pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje 
wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne kreślone w tablicy 14. 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych 
klas należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. 
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Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI 
wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz 
placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez 
wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w 
tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w 
prawym śladzie koła. 
Tablica 17. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika 
IRI [mm/m] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 2,9 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza 

≤ 3,7 

 
G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie 
łącznic, utwardzone pobocza 

 
≤ 4,6 

 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej 
użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na 
każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna 
jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż 
podana w tablicy 18. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru 
nawierzchni. 
Tablica 18. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości 
poprzecznej [mm] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza 

≤ 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie 
łącznic, utwardzone pobocza 

 
≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 
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6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych 
klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym 
poślizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na 
nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na 
wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości 
przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik 
tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia standardowego D: E(μ) – D. 
Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba 
pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru 
krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 
lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki 
pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 
30 km/h. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie 
od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, 
powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie 
powinny być mniejsze niż podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach 
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
Tablica 19. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny 
współczynnik tarcia 
przy prędkości 
zablokowanej opony 
względem nawierzchni 
60 km/h 90 km/h 

A, S 
Pasy ruchu  - ≥ 0,37 
Pasy: włączania i wyłączania, 
jezdnie łącznic 

≥ 0,44 - 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, 
utwardzone pobocza 

≥ 0,36 - 

 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 
szerokości projektowanej o więcej niż -0 i +5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 
dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej i wyrównania 
z betonu asfaltowego (AC). 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża w ilości 0,5kg/1m2 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą mas bitumicznej AC 11S  w ilości 50 kg/m2 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− obcięcie i rozbiórki nawierzchni na wcinkach oraz podłączeniach z utylizacją gruzu 

porozbiórkowego przez Wykonawcę 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu, 
-    podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
-   wszystkie inne niewymienione wyżej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) 
gwarantujące rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej SST) 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości 

chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
penetracji igłą 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 
Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 
trwałości podczas magazynowania metodą 
pozostałości na sicie 

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

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do 
mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 
wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla 
asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
rozpuszczalności 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury łamliwości Fraassa 

 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 

zawartości parafiny – Część 1: Metoda 
destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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

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

34. PN-EN 12697-
11 

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

12 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-
13 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-
18 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-
22 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-
27 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-
36 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

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

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

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

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

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

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

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 1: Beton Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-
20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 20: Badanie typu 

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

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do 
mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 
bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
odporności na magazynowanie modyfikowanych 
asfaltów 
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53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru 
ciągliwości 

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

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z 
duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
przyczepności emulsji bitumicznych przez 
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

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

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: 
Specyfikacja zalew na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: 
Specyfikacja zalew na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury 
zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla 
Clevelanda 

63. PN-EN ISO 
2592 

Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  
64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 
Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 
września 2014r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
 
10.4. Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z 
włączeniem do istniejącej nawierzchni przy  drodze powiatowej. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. Zakres rzeczowy obejmuje: 
- ustawienie krawężników betonowych w pionie o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem i podsypce cementowo-piaskowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia 
powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany: 
- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej, 
- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 
- jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
-    organizacji robót budowlanych; 
-    zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
-    ochrony środowiska; 
-    warunków bezpieczeństwa pracy; 
-    zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
-    warunków organizacji ruchu; 
-    zabezpieczenia chodników i jezdni, podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
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2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i 
STWiORB. 
2.2.2. Stosowane materiały 
Przy ustawianiu krawężników na ławach należy stosować następujące materiały: 
- krawężniki betonowe, 
- beton na ławę, 
piasek na podsypkę i do zapraw, cement do podsypki i do zapraw, wodę. 
2.2.3. Krawężniki betonowe 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 
Należy zastosować krawężniki wibroprasowane z otuliną zewnętrzną deklarowaną przez 
producenta jako powierzchnią widoczną grubości min. 8mm. 
Zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 
płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie. 
Na danym zadaniu należy stosować krawężniki uliczne wg. poniższego rysunku. 
2.2.3.2. Kształt i wymiary 
a) Krawężnik typu ulicznego  
 

 
 
Przykładowe wymiary krawężników 
 
Typ Wymiary krawężników, cm 
krawężnika 1 b h c d r 
Uliczny 100 20  

15 
30 min. 3 min. 12 

max. 15 
1,0 

 
2.2.3.3. Wymagania wobec wymiarów krawężników 
Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami 
STWiORB. 
L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004 
1. Długość ±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm) 
2. Wymiary   powierzchni   

za wyjątkiem promienia 
±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5)mm 

3. Pozostałe wymiary ±5% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+10)mm 
4. Płaskość i 

prostoliniowość 
Długość pomiarowa w mm Dopuszczalna odchyłka 

płaskości i prostoliniowości w 
mm 
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300 ±1,5 
400 ±2,0 
500 ±2,5 
800 ±4,0 

 
2.2.3.4. Wymagania techniczne 
Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w 
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu przedstawia tablica 1. 
 
Tablica 1. 
 
Lp. Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania 
1 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
1.1 Odporność na 

zamrażanie/ rozmrażanie 
z udziałem soli 
odladzających 

3 D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2 , przy czym żaden pojedynczy wynik 

>1,5 kg/m2 

1.2 Wytrzymałość   na   
zginanie (Klasa             
wytrzymałości ustalona    
w    Dokumentacji 
Projektowej       lub       
przez Inżyniera) 

3 U Charakterystyczna 
wytrzymałość na zginanie, 

MPa 

Minimalna 
wytrzymałość     

na zginanie, MPa 

 
 

 
 

 
 

 
 

6,0 4,8 

1.3 Trwałość    ze    względu    
na wytrzymałość 

  Krawężniki         mają        zadawalającą        
trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania punktu 1.2 oraz poddawane są 

normalnej konserwacji 
1.4 Nasiąkliwość 2 B Wartość średnia ≤ 5,0 

1.5 Odporność na ścieranie 
(Klasa odporności 
ustalona w Dokumentacji      
Projektowej lub przez 
Inżyniera) 

4 I Odporność przy pomiarze na tarczy Böhmego, 
wg zał. H normy PN-EN 1340 - metoda 

alternatywna 

 
 

 
 

 
 

 
 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2 Aspekty wizualne 
2.1 Wygląd  J powierzchnia krawężnika nie  powinna  mieć  

rys  i odprysków,    nie    dopuszcza    się   
rozwarstwień   w krawężnikach 

dwuwarstwowych. 
 
2.2.3.5. Składowanie krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,  
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, 
wielkości, wyglądu itp. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości 
krawężnika. 
2.2.4. Beton na ławę betonową 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C 16/20 wg. PN-EN 206-1. 
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2.2.5. Beton na krawężniki 
Beton klasy C 30/37 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2. 
2.2.6. Piasek 
Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) należy stosować piasek odpowiadający 
wymaganiom PN-EN 12620. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 
wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, 
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
2.2.7.  Cement 
Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować cement 32,5 spełniający wymagania PN-
EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.2.8.Woda 
Należy stosować wodę odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008. 
 
3.  Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
- innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
4.2.  Transport krawężników 
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. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa   można   przewozić   dowolnym   środkiem   transportu,   w   warunkach   
zabezpieczających   je   przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze,  
- wykonanie ławy, 
- ustawienie krawężników, 
- roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB 
lub wskazań Inżyniera: ustalić lokalizację robót, ustalić dane niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, usunąć przeszkody, np. słupki, 
pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
 
5.4. Wykonanie ławy 
5.4.1. Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.4.2. Ława betonowa 
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-63/B-06251, przy czym należy stosować, co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. 
- 3 cm na odcinku wjazdu, 
- 10 cm na krawędzi przy poboczu. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem starannie ubitym. Szerokość spoin przy ustawianiu krawężnika nie 
powinna przekraczać 5 mm. Spoin nie należy wypełniać. 
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Do 
robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniejących warunków terenowych, takie jak: 
- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do akceptacji: 
- wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania, deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 
- własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkt. 2  
- sprawozdanie z pomiaru cech zewnętrznych krawężników. 
Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla 
każdej dostarczonej na budowę partii materiału. 
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. 
Badania pozostałych materiałów  stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny  obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 
z pkt. 5.4.1. 
6.3.2.  Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 
b) wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm 
na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3.  Sprawdzenie ustawienia krawężników Przy ustawianiu krawężników należy 
sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
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- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionego krawężnika betonowego na ławie 
betonowej z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne" oraz niniejszej STWiORB. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jeden metr (m) ustawionego i odebranego krawężnika betonowego po dokonaniu 
odbioru wg punktu 8. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu 
wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu pod ławę, 
- wykonanie szalunku pod ławę betonową, 
- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, 
- przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 5 cm 
po zagęszczeniu, 
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- ustawienie krawężników, 
- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza pas drogowy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- prace towarzyszące,  które  są niezbędne  do  wykonania robót podstawowych,  nie  
zaliczane  do  robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
-   wszystkie inne niewymienione wyżej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) 
gwarantujące rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1         Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu 
                                powszechnego użytku 
PN-EN 206-1          Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1340           Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13369         Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
PN-63/B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-EN 12620          Kruszywa do betonu 
PN-EN 1008           Woda zarobowa do betonu 
BN-6731-08            Cement. Transport i przechowywanie 
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D.08.02.01. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  
 
1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z 
włączeniem do istniejącej nawierzchni przy  drodze powiatowej. 
 
1.2.Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB 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 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej zgodnie z lokalizacją wg 
Dokumentacji Projektowej. Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości od 3 do 5 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał, który 
spełnia następujące warunki: 
- w odległości 50 mm od krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać 
wymiaru poziomego mniejszego niż 50mm 
- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa 
cztery. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
-    organizacji robót budowlanych; 
-    zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
-    ochrony środowiska; 
-    warunków bezpieczeństwa pracy; 
-    zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
-    warunków organizacji ruchu; 
-    zabezpieczenia chodników i jezdni, podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
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2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
Należy wbudować betonową kostkę: 
- o grubości 8cm, 
- dwuwarstwową (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 
grubości min. 4 mm, 
- spełniająca wymagania normy EN-PN 1338. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki nie mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 
oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu wg. 
PN-EN 1338. 
2.2.1.1. Aspekty wizualne 
 
 Aspekty wizualne 
1 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 

2  
 
 
3 

Tekstura 
 
 
Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 

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 

 
2.2.1.2. Kształt i wymiary 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych dla kostek brukowych 
 
Grubość kostki 
mm 

Długość mm Szerokość mm Grubość mm 

<100 ±2 ±2 ±3 
≥100 ±3 ±3 ±4 
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Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki 
powinna być ≤ 3mm 
 
W przypadku kostek brukowych o kształcie nie prostokątnym, odchyłki stosowane dla innych 
wymiarów powinny być deklarowane przez producenta. 
 
2.2.1.3. Wytrzymałość na zginanie 
 
Oznaczenie Charakterystyczna 

wytrzymałość na 
zginanie MPa 

Minimalna wytrzymałość na zginanie 
MPa 

T ≥3,6 Żaden pojedynczy wynik nie 
powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i 
nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 
N/mm długości rozłupania 

 
2.2.1.4. Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej 
 
Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrażania 

/rozmrażania kg/m2 
3 D Wartość średnia ≤l,0 przy czym żaden 

pojedynczy wynik > 1,5 
 
2.2.1.5. Nasiąkliwość 
 
Klasa Oznaczenie Nasiąkliwość % masy 

2 B Wartość średnia ≤ 5,0 
 
2.2.1.6. Odporność na ścieranie 
 
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy 

Bohmego 
4 I ≤18 000mm3/5000mm2 
 
2.2.2. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Beton na kostkę 
Beton klasy min. C 45/50 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 
 
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować 
następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w 
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN 12620, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008. 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy stosować 
piasek wg PN-EN 12620. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 
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wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, 
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
3.  Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Można stosować również inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
4.2.  Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, 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 STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty. 
 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane 
zgodnie z wymaganiami STWiORBD 04.01.02. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 
 
5.3. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową grubość podsypki wynosi 3 cm po zagęszczeniu. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 
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Podsypkę  cementowo-piaskową przygotowuje  się w betoniarkach,  a następnie rozściela  się 
na uprzednio  zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodno-cementowego 
od 0,25 do 0,35. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo- piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3  do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.4. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. Szczeliny między kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Na łukach o 
promieniu ponad 3 0m, kostki należy układać, tak żeby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. 
Kostki mogą być przycinane. Przy promieniach poniżej 30m, kostka powinna być układana w 
odcinkach prostych łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z kostek 
odpowiednio docinanych. Na przejściach dla pieszych należy obniżyć chodnik tworząc 
pochylnie dla niepełnosprawnych. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) 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 chodnika. 
5.4.1 Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej  środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
Nawierzchnia nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać i przedłożyć Inżynierowi: a) w 
zakresie betonowej kostki brukowej 
-    deklarację zgodności dostawcy oraz wyniki badań cech charakterystycznych kostek, 
-    wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt 2.2.1.2, 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje poniższa tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg STWiORB D 04.01.02. 
2 Sprawdzenie podbudowy wg STWiORB D 04.04.02. 
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg STWiORB D 08.03.01 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 

roboczej: grubości, 
spadków i cech 

konstrukcyjnych w 
porównaniu z 

dokumentacją projektową 
i STWiORB 

Wg pkt 5.4; 
odchyłki od 

projektowanej 
grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
 a) zgodność z dokumentacją 

projektową 
Sukcesywnie      na      

każdej działce roboczej 
- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie 
od osi 

projektowanej 
do 2 cm 

 c)  rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 
cm; -1 cm 

 d) równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-
04 łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności 
do 8 mm 
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 e)  równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity 
między łatą a 
powierzchnią 

do 8 mm 

 f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 

projektowej do 
0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
szerokości 

projektowanej 
do 

±5 cm 
6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
poniższej tablicy. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni kostki 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia dom 2cm.) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co  25   m  i  we  wszystkich  
punktach charakterystycznych     
(wg     metod     i dopuszczalnych   
wartości   podanych   w tab. wyżej 
- lp. od 5c do 5g) 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
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W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika i 
ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej po dokonaniu odbioru wg punktu 8. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie miejsca Robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów na plac budowy, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót; 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB, 
- uporządkowanie terenu robót, 
-   wszystkie inne niewymienione wyżej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) 
gwarantujące rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1                Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
                                       cementu powszechnego użytku 
PN-EN 1338                 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 12620               Kruszywa do betonu 
PN-EN 1008                 Woda zarobowa do betonu 
BN-6731-08                  Cement. Transport i przechowywanie 
BN-68/8931-04             Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 
PN-S-02205                  Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 206-1                Beton. Część 1: Wymagania ,właściwości ,produkcja i zgodność 
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D.08.03.01. OBRZEŻE BETONOWE  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiorą Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadań: 
Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z 
włączeniem do istniejącej nawierzchni przy  drodze powiatowej. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem obrzeży betonowych. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
-   ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej 7x12 cm z betonu C-16/20. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.    Obramowanie chodników — umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży 
betonowych lub innych materiałów. 
1.4.2.    Podsypka — warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 
1.4.3.    Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

-   organizacji robót budowlanych; 
-  zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
-   ochrony środowiska; 
-   warunków bezpieczeństwa pracy, 
-   zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 
-   warunków organizacji ruchu, 
-   zabezpieczenia chodników i jezdni,  

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB                      
DM 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
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2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 
Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (obrzeży betonowych, piasku) dołączony powinien 
być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są 
wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 
2.3.Obrzeża betonowe 
2.3.1. Wymagania wobec wymiarów obrzeży 
Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB 
 
L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004 
1. Długość ±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm) 
2. 
 

Wymiary powierzchni  
za wyjątkiem promienia 

±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5)mm 
 

3. Pozostałe wymiary ±5% nie mniej niż (~3mm) i nie więcej niż (+10)mm 
4. 
 

Płaskość i prostoliniowość 
 

Długość pomiarowa w mm 
 

Dopuszczalna odchyłka płaskości i 
prostoliniowości w mm 

300 ±1,5 
400 ±2,0 
500 ±2,5 
800 
 

±4,0 
  

2 2.2. Wymagania techniczne 
Wymagania wobec obrzeży betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1. 
 
Tablica 1. 
 
Lp. 
 

Cecha 
 

Klasa 
 

Oznaczenie 
 

Wymagania 
 1. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

1.1 
 

Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

3 
 

D 
 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia < 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik >1,5 kg/m2 
 

1.2 
 

Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości ustalona 
w dokumentacji projektowej 
lub przez Inżyniera) 
 

3 
 

U 
 

Charakterystyczna wytrzymałość, 
MPa 
 

Każdy pojedynczy 
wynik, MPa 
 

6,0 
 

>4,8 
 

1.3 
 

Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 
 

 
 

 
 

Obrzeża mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania punktu 1.2 oraz 
poddawane są normalnej konserwacji 
 

1.4 
 

Nasiąkliwość 
 

2 
 

B 
 

Wartość średnia     ≤ 5,0 
 

1.5 
 

Odporność na ścieranie (Klasa 
odporności ustalona w 
dokumentacji projektowej lub 
przez Inżyniera) 
 

4 
 

I 
 

Odporność przy pomiarze na tarczy Bohmego,   wg zał, H 
normy - badanie alternatywne 
 
< 18000 mm 3/5000 mm2 
 

2. Aspekty wizualne 
2.1 
 

Wygląd 
 

 
 

J 
 

powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w 
krawężnikach dwuwarstwowych . 
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2.3.3. Składowanie obrzeży 
Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości obrzeża. 
        
2.3.4     Beton na obrzeża 
Beton klasy C 30/37 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 pkt 5.2. 
 
2.35. Piasek 
Do podsypki piaskowej należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-86/B-06712. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach 
transportowych. 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach 
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg 
BN-88/6731-08. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na 
podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka 
transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed 
przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich 
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w 
sposób trwały, co najmniej, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej: 

• oznaczenie (określenie) wyrobu, 
• znak wytwórni, 
• datę produkcji. Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
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5. Wykonanie Robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 
 
5.2. Koryto 
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić, 
co najmniej Is > 0,97. 
 
5.3. Ustawienie obrzeży 
Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę piaskową o grubości zgodnej  z 
Dokumentacją Projektową, rozścielając podsypkę bezpośrednio w wykopie. Podsypkę zagęścić 
ubijakiem mechanicznym lub ręcznym. 
Spoiny między obrzeżami powinny mieć szerokość ok. 5 mm. 
Światło obrzeży od strony chodnika powinno wynosić 3 cm. Tylną ścianę obrzeży należy obsypać 
gruntem i ubić. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWiORB. 
 
6.3. Kontrola materiałów 
Należy sprawdzić: 
a)   obrzeża: 

- wygląd zewnętrzny, 
-  kształt i wymiary, 
- Aprobaty Techniczne, 
- komplet badań laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę. 

b)    materiały do podsypek i wypełnienia spoin: 
-    piasek: uziarnienie (wg PN-91/B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg 
PN-B-06714/12), zawartość pyłów mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-
06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg PN-78/B-06714/26) - I raz 
przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż ISOOMg i każdorazowo przy 
zmianie źródła dostawy, 
- właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 
producenta z wymogami odpowiednich norm, 

 
6.4. Kontrola ułożenia obrzeży 
Należy sprawdzić: 
a)     wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ±1 
cm, 
b)    światło obrzeży od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchyłki ±lcm na każde 100 mb, 
c)     usytuowanie w planie - co 20 mb, odchyłki nie mogą przekraczać ± l cm na każde 100 mb, 
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d)    równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3 m - minimum w dwóch punktach na każde 100 
mb - nie może przekraczać l cm. 
 
7. Obmiar Robót 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest jeden metr (m) ustawionych i odebranych obrzeży betonowych na 
podsypce piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8. Odbiór Robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Płaci się za jeden metr (m) ustawionego i odebranego obrzeża betonowego na podsypce 
piaskowej o określonej 
grubości po dokonaniu odbioru wg punktu 8. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót,  
• prace pomiarowe,  
• roboty przygotowawcze,  
• wykonanie koryta,  
• wykonanie podsypki piaskowej,  
• ustawienie obrzeży, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 
• oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

pas drogowy, wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,  
• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
• wszystkie inne niewymienione wyżej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) 

gwarantujące rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 



 88 

10. Przepisy związane 
PN-EN 197-1:2002     Cement.   Część   1:   Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   
dotyczące    
                                              cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2003    Beton. Część l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1340:2003               Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13369:2004             Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
PN-88/B-06250                   Beton zwykły 
PN-63/B-O6251                    Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-06712:1986                Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-32250 1988               Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-6731 -08: 1988              Cement. Transport i przechowywanie 
 
 


