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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne                  
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asor-
tymentów robót dla remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerkla-
ny.  
     

  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projek-
tową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonaw-
cy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi zatwierdzony projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przeciwpożarowej. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny posiadać aprobatę techniczną 
określającą zgodę na ich użycie.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i za-
interesowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spo-
wodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 

2. MATERIAŁY 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłyną 
na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kon-
troli przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytko-
wania. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-
riałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do-
kumentacji projektowej. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, nor-
mach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Próbki będą pobierane losowo.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Dziennik budowy, dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone i przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
   Wykonane roboty podlegać będą: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 Odbiorowi częściowemu; 

 Odbiorowi ostatecznemu; 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 

   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru ro-
bót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

   Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno-
ści Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wyko-
nania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
ności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST             
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko-
nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                           
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

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

 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania               
i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościo-
wych, związanych z remontem drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerkla-
ny. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościo-
wych wchodzą: 
a) Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych; 
b) Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi); 
c) Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

2. MATERIAŁY  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów zała-
mania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

3. SPRZĘT  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następu-
jący sprzęt: 

 Teodolity lub tachimetry, 

 Niwelatory, 

 Dalmierze, 

 Tyczki, 

 Łaty, 

 Taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwaran-
tować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transpor-
tu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przepro-
wadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje i uprawnienia. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projekto-
wej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywi-
ste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projekto-
wej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspekto-
ra Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych 
w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspek-
tora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopa-
trzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i poło-
żenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna-
czeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zo-
staną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworze-
nie 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. 
 
Odtworzenie trasy 
Tyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pań-
stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odle-
głości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 
metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm 
dla pozostałych dróg. 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. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wyko-
pów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projekto-
wą oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczania 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. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko-
ściowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycz-
nych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wyko-
nawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych; 

 Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 

 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych; 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów; 

 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznako-
wanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

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

Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania               
i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków w ramach robót przygotowaw-
czych, dla remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 
    

2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogo-
wego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wy-
rębem drzew. 

 
4. TRANSPORT 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) po-
winny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń, zgodnie z ustaleniami 
dokonanymi z Inwestorem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew 
i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, za-
sypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miej-
scach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krza-
ków. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  
Inwestora. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania 
w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby 
zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie 
przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się 
na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem 
przypadków podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 
 
 

Usunięcie drzew i krzaków 
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Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, 
za wyjątkiem następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu 

w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony 
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być 
ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogól-
nej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypad-
ku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przy-
datnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfika-
cjach dotyczących wykonywania robót ziemnych. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gro-
madzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwo-
ści w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane 
z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasa-
dzone w odpowiednim gruncie. 
 
Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustale-
niami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nie-
użyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wy-
konawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 
małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszo-
nym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wyga-
szony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego 
składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe 
dalsze spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to po-
winny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą 
gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 
30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie 
mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na 
których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po-
winno spełniać odpowiednie wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych doty-
czących robót ziemnych. 
  

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

 dla drzew  - sztuka, 

 dla krzaków - hektar. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wy-
karczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 
drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie występują. 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą  wykonania           
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi, związanych z remontem drogi 
gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 
     

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
  

3. SPRZĘT  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- Samochody ciężarowe; 
- Młoty pneumatyczne; 
- Piły mechaniczne; 
- Frezarki nawierzchni; 
- Koparki. 
 

4. TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki w postaci rumoszu można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiał z rozbiórki, który będzie mógł zostać przeznaczony do ponownego wykorzystania 
będzie przewożony środkami transportu w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora Nadzo-
ru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
SST lub przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wy-
konawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia elementów z rozbiórki, które nie będą po-
wtórnie wykorzystane, poza teren budowy. 
Materiał z rozbiórki, którego stan techniczny będzie pozwalał na możliwość powtórnego 
wykorzystania, w szczególności: krawężniki kamienne, płyty chodnikowe, kostka bruko-
wa betonowa oraz destrukt asfaltowy (frezowiny), jest własnością Inwestora i zostanie 
przewieziony na miejsce składowania przez niego wyznaczone. 
Wszelkiego rodzaju rumosz betonowy, asfaltowy oraz innego pochodzenia jest własnością 
Wykonawcy i będzie zagospodarowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tym-
czasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypeł-
nić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg 
 

 

Strona 12 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót roz-
biórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do po-
wtórnego wykorzystania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
- Dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy); 
- Dla krawężnika i obrzeży - m (metr). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki; 

 Rozkucie i zerwanie nawierzchni; 

 Ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 
ułożeniem na poboczu; 

 Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki; 

 Wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001r., Nr 62, poz. 628 z później-

szymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001r., Nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad pro-
wadzenia robót ziemnych - wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych, związanych 
z remontem drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 
      

2. MATERIAŁY  
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania, 
określenie przeciętnych wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości i przydatności do wykonywania budowli 
ziemnych wg PN-S-02205. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzy-
stane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.  
Grunty mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wy-
konawcę na odkład.  
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien dysponować sprzętem 
do: 

 Odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki itp.); 

 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, rów-
niarki itp.); 

 Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.); 

 Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do ka-
tegorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od od-
ległości transportu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie wykopów winny być zgodne z PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziem-
ne. Wymagania i badania 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny być więk-

sze niż  10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 
1 cm i -3 cm. 

Szerokość 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 warto-
ści wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp 
nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnio-
ne inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu 
nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. 
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty 
o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie.  
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych wymaga zgody inwestora. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. 
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 przystąpie-
nia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z dokumen-
tacją projektową, a w szczególności: 

 Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości; 

 Zapewnienie stateczności skarp; 

 Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wyma-
ganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązu-
jącej tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 Oznakowanie robót; 

 Wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspoje-
nie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek; 

 Odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; 

 Profilowanie dna wykopu, rowów, skarp; 

 Zagęszczenie powierzchni wykopu; 

 Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej;  

 Rozplantowanie urobku na odkładzie; 

 Wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; Rekultywację terenu. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy: 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis grun-
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tów 
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. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad pro-
wadzenia robót ziemnych - wykonywanie nasypów, związanych z remontem drogi gmin-
nej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 

    
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania, 
określenie przeciętnych wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości i przydatności do wykonywania budowli 
ziemnych wg PN-S-02205.  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzy-
stane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wy-
konawcę, na odkład. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien dysponować sprzętem 
do:  

 Odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki itp.); 

 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, rów-
niarki itp.); 

 Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.); 

 Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do ka-
tegorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od od-
ległości transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie nasypów winno być zgodne z PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania. 

Odchylenie osi w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż  5 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 
1 cm i -3 cm. 

Szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż   5 cm, a 
krawędzie nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego warto-
ści wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp 
nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnio-
ne inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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Nasypy. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegają-
cych w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Je-
żeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza od Is = 0,95 Wykonawca powinien dogę-
ścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasy-
pów.  
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jedna-
kowej grubości na całej szerokości nasypu.  
Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasy-
pu. Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 

mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany 
na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu jest większa od wilgot-
ności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemiesza-
nych ze śniegiem lub lodem. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zasto-
sowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warun-
ków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 
osi. 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z to-
lerancją od -20% do +10% jej wartości. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania nasypów z dokumen-
tacją projektową, a w szczególności: 

 Wykonania ukopu i dokopu; 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów; 

 Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu; 

 Badania zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu; 

 Pomiary kształtu nasypu, wykonania odkładu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
  Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wyma-
ganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej tole-
rancji dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

 Prace pomiarowe; 

 Oznakowanie robót; 

 Pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki trans-
portowe; 

 Transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania; 

 Wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp; 

 Zagęszczenie gruntu; 

 Profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp; 

 Odwodnienie terenu robót; 

 Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Normy: 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis grun-

tów 
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. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad wyko-
nania i odbioru robót związanych z wykonaniem sączków podłużnych dla remontu drogi 
gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 

    
2. MATERIAŁY 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego. 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom 
BN+78/6354+12, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowa-
nymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prosto-
padle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki,                
powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby prze-
pływająca przez nie woda nie napotykała oporów. 
Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 
Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy poniżej. 
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów 
w temp. do 25°C, a powyżej 25°C do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, 
barwy naturalnego PVC) należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperatu-
rze poniżej 0°C, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu 
O, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej +10°C. 
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Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) po-
winny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średni-
cy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 
składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni sło-
necznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40°C, 
a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych.               
W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczają-
cych wysokości 5 worków. 
 
Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym 
Jako materiały filtracyjne należy stosować: 
- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarna większych niż otwory w rurociągu dre-

narskim, którymi mogłyby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny styko-
we między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 

- piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej 
niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480, 

- piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej 
niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 
mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480. 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy 
oznaczaniu wg PN-B-04492. 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej 
niż 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. 
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom 
PN-B-11113. 
 
Geowłóknina 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agre-
sywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości                       
z dobrą sczepnością z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją pro-
jektową, aprobatami technicznymi i SST. 
 
Parametry techniczne: 
- Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR min. 4, 
- Siła przy przebiciu (metoda CBR)(x –)N min.3050, 
- Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu kN/m min. 18/19, 
- Wydłużenie: wzdłuż /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80, 
- Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy 

obciążeniu 2 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min. 35, 
- Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy 

obciążeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min. 20, 
- Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy 

obciążeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min. 6, 
- Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 2 kPa (przy                 

hwody=100 mm)m/*104 min. 59, 
- Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 20 kPa (przy               

hwody=100 mm)m/*104 min. 33, 
- Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 200 kPa (przy 

hwody=100 mm)m/*104 min. 8, 
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- Umowny wymiar porów O90%(ISO 12956)m max. 80. 
Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych              
danych lub dla której podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań, stanowią-
cych minimum wymagań technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie może być dla 
celów niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór 
Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie. 
 
Pozostałe parametry: 
- Masa powierzchniowa g/m2 ok. 320, 
- Szerokość rulonu m korzystnie 5,0, 
- Długość zwoju w rulonie mb korzystnie 100. 
 

3. SPRZĘT  
Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze 
względu na niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej  
będzie wykonać ręcznie. 
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłużnych Wykonawca powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek do kopania rowków drenarskich, 
- koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z two-

rzyw sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym, 
- układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopa-

nia rowków, 
- wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypa-

mi w celu ułożenia w nich rurek drenarskich, 
- innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich. 

 
4. TRANSPORT 

 
Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczają-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysu-
szeniem i zawilgoceniem. 
 
Transport geowłókniny 
Geowłókniny należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi 
uszkodzeniami, wg. zaleceń Producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dosto-
sowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mecha-
nicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskaza-
niami Inżyniera. Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej  
i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka 
drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej 
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rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją pro-
jektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 
10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić 
stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN+83/8836+02 [32]. Wydobyty 
grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa 
terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu + dla komunikacji; kąt na-
chylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku  
naturalnego. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu. 
 
Ułożenie podsypki 
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, zwłaszcza ceramicznych, dno row-
ków należy oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się 
równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsyp-
kę z piasku o grubości 5 cm, jeżeli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia Inżyniera 
nie przewidują inaczej. 
Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek drenar-
skich. 
 
Układanie rurociągu drenarskiego 
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejsze-
nia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, 
układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego 
osuwania skarp. 
Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamie-
niem, kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek 
gruntu do wnętrza rurki. 
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez 
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie określą inaczej, to na budowie można 
użyć tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z niżej podanymi zasadami. 
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łą-
czyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek. 
 
Zastosowanie geowłókniny w sączku podłużnym 
Geowłókniny mogą być zastosowane do: 
- owinięcia przewodu dziurkowanego, 
- zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych, 
- owinięcia kruszywa. 
 
Zasypanie rurociągu 
Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Zasypanie powinno być wyko-
nane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Jeśli w dokumentacji 
projektowej nie określono inaczej, to po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru 
do wysokości 10 cm nad wierzchem rurki, zagęszczoną ubijakiem po obu stronach prze-
wodu, a następnie układać warstwy materiału filtracyjnego, grubości nie większej niż od 
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20 do 25 cm w stanie luźnym, które należy lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodze-
nia i przemieszczenia rurek. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę 
ochronną z darniny (trawą w dół) lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza. 
 
Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 
Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 
- odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od �} 10 cm, 
- pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %, 
- pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %, 
- odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach 

celowniczych - nie powinny przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projekto-

wej, nie powinno przekraczać:  
o przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku, 
o przy zwiększeniu spadku +10 % projektowanego spadku, 

- odchylenia grubości warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocześnie ±25 % zapro-
jektowanej grubości warstwy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego 
 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określo-
nych w punkcie 2.4 i tablicy 1, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, we-
dług wskazań Inżyniera, z których należy pobrać odcinki rurek do badań. 
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po roz-
cięciu odcinka rurki o długości 1 m. 
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania wymienione                  
w tablicy 1, lp .od 9 do 12. 
Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość 
powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie ob-
ciążnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5 m. 
 
Materiał filtracyjny 
Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej                     
z jednego składu i złoża, o wielkości do 1500 t: 
- składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15, 
- zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28, 
- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492. 
 
Geowłóknina 
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym 
i mostowym. 
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce spe-
cjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej. 
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Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego 
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 
- zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, 
- prawidłowość wykonania podsypki, 
- poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego, 
- prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową sączka podłużnego jest - m (metr). 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, podsta-
wowego i odgałęzień, w tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu drenu. 
Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej 
sączka podłużnego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
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 dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega: 
- rów pod sączek, 
- podsypka rurociągu drenarskiego, 
- zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego, 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje: 
- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna, 
- rozłożenie podsypki z ubiciem, 
- ułożenie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich, 
- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem i za-

gęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tech-

nicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
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1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa . Podział i zastosowanie według 
własności fizyczno-mechanicznych 

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i pro-

jektowanie. 
5. PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości porowatości i 

szczelności 
6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
7. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
9. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
10. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
11. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 
12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i bada-

nia 
18. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgod-

ności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
26. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
28. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego 
29. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
30. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 
32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-

biorze. 
 
Inne dokumenty 
33. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 

1979-1982. 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad            
prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoże-
nia konstrukcji nawierzchni, dla remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości 
Świerklany. 

     
2. MATERIAŁY 

  Nie występują. 
 

3. SPRZĘT  
  Wykonawca przystępujący do wykonania koryta powinien dysponować: 

- Równiarką lub spycharką z ukośnie ustawianym lemieszem; Inwestor może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny; 

- Walcami statycznymi, wibracyjnymi lub płytami wibracyjnymi. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

 
4. TRANSPORT 

   Nie występuje. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw na-
wierzchni.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odby-
wać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy na-
wierzchni. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w któ-
rym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie ma-
szyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich za-
nieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoż-
liwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszcza-
nie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego 
zgodnie z BN-77/8931-12  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności opty-
malnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw na-
wierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii. 
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Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
   Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie: 

 Szerokość koryta (10 razy na 1 km i nie może różnić się więcej niż +10 cm i -5 cm); 

 Równość koryta wg BN-68/8931-04; 

 Spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 0,5%); 

 Rzędne wysokościowe (różnica nie powinna przekraczać +1 cm, -2 cm); 

 Ukształtowanie osi w planie (różnica nie większa niż ± 5 cm); 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża wg BN-77/893112; 

 Wilgotność wg PN-B-06714-17 (tolerancja od -20% do 10%). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kw.) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wyma-
ganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązu-
jącej tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- Odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem; 
- Załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na od-

kład lub nasyp; 
- Profilowanie dna koryta lub podłoża; 
- Zagęszczenie; 
- Utrzymanie koryta lub podłoża; 
- Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planogra-

fem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       
i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed 
ułożeniem następnej warstwy nawierzchni dla remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska  
w miejscowości Świerklany. 

     
2. MATERIAŁY 

 
Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia  podbudowy nieasfaltowej: 

- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 
- upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 
- upłynnione asfalty szybkoodparowalne wg PN-C-96173 
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgodą Inżyniera. 

 
Zużycie lepiszczy do skropienia 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 
   

 
1 
2 

 
Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200, D 300 

 
od 0,4 do 1,2 
od 0,4 do 0,6 

 

 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy  i stanu 
jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Składowanie lepiszczy 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję można 
magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych 
z nalewaniem od dna. Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na 
tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później 
przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych 
przez producenta. 

 
3. SPRZĘT  

 
Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni 
- szczotka mechaniczna, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczo-

tek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywa-
nia oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga 
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczącej służyć do zamiatania. Zaleca 
się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

- sprężarka, 
- zbiornik z wodą, 
- szczotki ręczne. 
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Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna 
być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regu-
lowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie le-

piszcza z tolerancją  10%od ilości założonej. 
 

4. TRANSPORT 
Asfalty mogą być transportowane w cysternach posiadających izolację termiczną, zaopa-
trzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem 
wody. 
Emulsja może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opako-
waniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powo-
dowały jej rozpadu. Powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory                   
o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie 
umożliwiające  przepływ emulsji, powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepisz-
czy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota                
i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.                  
W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.  
 
Skropienie warstw nawierzchni 
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 
prze Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem 
przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą 
rozpryskową). 
 

Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (0C) 

1 
2 
3 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200 
Asfalt drogowy D 300 

od 20 do 40 
od 140 do 150 
od 130 do 140 

 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetr5acji 
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lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji 
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.  
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien                      
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko nie-
zbędny ruch budowlany.   

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badanie lepiszczy powinno być oparte na atestach producenta z tym, że Wykonawca              
powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości :  
- emulsji asfaltowej kationowej - lepkość - wg EmA-94 
- asfalt drogowy – penetracja – wg PN-C-04134 
Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza – wg metody podanej w opra-
cowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszy-
wa”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest : 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Normy: 
1.   PN-C-04134     Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2.   PN-C-96170     Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3.   PN-C-96173     Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni  

drogowych 
 
Inne dokumenty 
1.   „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.   
       Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.  
2.   Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM-1994 r. 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad pro-
wadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego, dla                 
remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 

    
2. MATERIAŁY 

  Kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112. 
  Woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
  Do wykonania podbudowy należy użyć: 

 Tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm; 

 Kliniec od 20 mm do 31,5 mm; 

 Kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Kruszywo powinno być klasy, co najmniej II. 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzien-
na lub z wodociągu.  

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
dysponować: 

 Równiarką, układarką lub rozsypywarką kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca; 

 Walcami statycznymi gładkimi do zagęszczania kruszywa grubego; 

 Walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zagęszczarkami płytowymi do klinowania 
kruszywa grubego klińcem, 

 Walcami ogumionymi lub stalowymi gładkimi do końcowego dogęszczenia, 

 Przewoźnymi zbiornikami do wody zaopatrzonymi w urządzenia do rozpryskiwania 
wody. 

 
4. TRANSPORT 

   Dowolne środki transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 
20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być ta-
ka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość proj. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca sta-
tycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo prze-
suwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęsz-
czenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dol-
nej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa gru-
bego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co naj-
mniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co naj-
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mniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drob-
nym.  
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie 
warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostko-
wym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót obejmuje: 

 Badania właściwości kruszywa wg PN-S-96023; 

 Szerokość podbudowy (zgodne z dokumentacją z tolerancją +10 cm i -5 cm); 

 Równość podbudowy wg BN-68/8931-04 (nierówności podłużne podbudowy należy 
mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, nie mogą przekraczać: 12 mm dla podbu-
dowy zasadniczej, 15 mm dla podbudowy pomocniczej); 

 Spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 0,5%); 

 Rzędne wysokościowe (różnica nie powinna przekraczać +1 cm, -2 cm); 

 Ukształtowanie osi w planie (różnica nie większa niż ± 5 cm); 

 Grubość podbudowy (nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: dla 

podbudowy zasadniczej  2 cm, dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.); 

 Nośność podbudowy wg BN-64/8931-02 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia ka-
miennego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej to-
lerancji dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 Oznakowanie robót; 

 Przygotowanie podłoża; 

 Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania; Rozłożenie kruszywa; 

 Zagęszczenie warstw z zaklinowaniem; 

 Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji tech-
nicznej; 

 Utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanie-

czyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanie-

czyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bęb-

nie Los Angeles 
10. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogo-

wych 
11. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
12. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
13. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane kamienne do na-

wierzchni drogowych 
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planogra-

fem i łatą 
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad               
prowadzenia robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża mieszanką betonową 
popiołowo-żużlową, dla remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świer-
klany. 
Podbudowa z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej UTEX-CEN BP to jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która po stwardnieniu stanowi nośną część nawierzchni 
(podbudowy) zgodnie z PN-S-06103 o wytrzymałości po 42 dniach twardnienia, w grani-
cach 1,5 do 8,0 MPa 
Klasy wytrzymałościowe: 
- Mieszanka betonowa UTEX-CEN BP 2,5 o wytrzymałości Rm 42 od 1,5 MPa do 2,5 MPa; 
- Mieszanka betonowa UTEX-CEN BP 5,0 o wytrzymałości Rm 42 od 2,5 MPa do 5,0 MPa; 
- Mieszanka betonowa UTEX-CEN BP 8,0 o wytrzymałości Rm 42 od 5,0 MPa do 8,0 MPa. 
   

2. MATERIAŁY 
Materiały wchodzące w skład mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej UTEX to: 
- popioły lotne; 
- żużle paleniskowe i mieszaniny ze złoża fluidalnego; 
- cement; 
- popioło-żużel; 
- woda; 
- inne dodatki posprawdzaniu ich skuteczności działania. 
 
Popiół lotny z węgla kamiennego powinien spełniać wymagania przedstawione w tabeli: 

   Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metoda badań 

1 2 3 4 5 

1. Postać - proszek ocena wizualna 

2. Barwa - 
jasnoszara do                     
ciemnoszarej 

ocena wizualna 

3. Zawartość SiO2 % od 30,0 do 60,0 PN-EN 196-2:2006 

4. Zawartość AI2O3 % od 10,0 do 30,0 PN-EN 196-2:2006 

5. Zawartość Fe203 % od 4,0 do 15,0 PN-EN 196-2:2006 

6. Zawartość CaO % >3,0 PN-EN 196-2:2006 

7. Zawartość wolnego CaO % od 0,1 do 4,0 PN-EN 451-1:2004 

8. Zawartość MgO % > 1,0 PN-EN 196-2:2006 

9. Zawartość S03 % <7,0 PN-EN 196-2:2006 

10. Straty prażenia % <10,0 PN-EN 196-2:2006 

11. 
Stężenie pierwiastków natu-
ralnie promieniotwórczych 

Bq/kg f,< 2 f2 < 400 
Instrukcja ITB              
Nr 234/2003 

 

Woda 
Stosowana woda powinna być czysta i pozbawiona zanieczyszczeń i odpowiadać wymaga-
niom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi-
nien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz uzgodniony i zaakceptowany przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu. 
 
Sprzęt stosowany do wykonania robót 
- mieszarki stacjonarne; 
- układarki do rozkładania mieszanki; 
- ładowarki; 
- spycharki; 
- walce wibracyjne lub statyczne; 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania podbudowy w miejscach trudno dostępnych. 
 

4. TRANSPORT 
Mieszanka betonowa UTEX-CEN BP dostarczana jest luzem w stanie nawilżonym do             
odpowiedniej wilgotności. 
Mieszanka transportowana jest dowolnymi środkami transportu przykrytymi plandekami 
w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mate-
riałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną ( SST ) i poleceniami Inżyniera 
/ Kierownika projektu (Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „ 
Wymagania ogólne” Pkt 1.5.) 

 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
- prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych mate-

riałów i wykonania robót ,za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem or-
ganizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera / Kierow-
nika projektu; 

- stosowanie właściwej metody wykonania robót; 
- dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Warunki wykonania i odbioru warstw z mieszanki betonowej UTEX-CEN BP powinny być 
zgodne z PN-S-06103:1997. 
 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej: 
- ustalić lokalizację terenu robót, 
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytycze-

nia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
- usunąć istniejące przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itp. 
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Wykonanie podbudowy 
 

Odcinek próbny (poletko): 
Zaleca się, aby Wykonawca wykonał odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki, rozkładania i zagęszczania jest właści-

wy; 
- określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej; 
- określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

podbudowy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu rozkładania za-
gęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy z betonu popiołowego. Po-
wierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400m2 do 800m2, a długość nie powin-
na być mniejsza niż 200. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskaza-
nym przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy z mieszanki betonu popiołowo-
żużlowego UTEX po uzyskaniu akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu. 

 
Przygotowanie podłoża: 
Podbudowa powinna być wykonana na podłożu odpowiednio wyprofilowanym do wyma-
ganych w projekcie spadków poprzecznych i podłużnych oraz przechyłek na łukach. 
Podłoże powinno być zagęszczone, do co najmniej 100% maksymalnego zagęszczenia.          
Koryto pod podbudowę należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowej zgod-
nie z wymaganiami SST D-04.01.01 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje, to na podłożu nieprzepuszczalnym należy            
wykonać warstwę odsączającą według wymagań SST D-04.02.01. 

 
Wytwarzanie i układanie mieszanki: 
Mieszanie popioło-żużla z popiołami lotnymi, fluidalnymi i wodą wykonuje się w mieszar-
kach stacjonarnych zapewniających jednorodność mieszanki. Ustalając skład mieszanki  
należy uwzględnić wilgotność składników.  
Układanie mieszanki jest możliwe w temperaturze > 5°C oraz w okresie suchym, ale nie 
później niż do października włącznie. 
Mieszankę należy układać mechanicznie. Mieszanka powinna być ułożona ściśle do prze-
widzianego profilu podbudowy z zapasem na zagęszczenie, określonym w czasie budowy. 
W celu utrzymania prawidłowego profilu w czasie układania i zagęszczania oraz w celu  
zabezpieczenia krawędzi podbudowy stosuje się prowadnice. 
W przypadku wykonywania dwóch warstw podbudowy z mieszanki betonowej popiołowo-
żużlowej UTEX-CEN BP, układanie górnej warstwy powinno następować bezpośrednio po 
zagęszczeniu dolnej. 

 
Zagęszczenie mieszanki: 
Zagęszczenie mieszanki powinno być zakończone w dniu jej ułożenia Zagęszczenie wyko-
nuje się w sposób mechaniczny, np. płytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi bądź 
walcami statycznymi. 
Zagęszczenie rozpoczyna się przy wilgotności optymalnej z dopuszczalną odchyłką ± 2% 
Wskaźnik zagęszczenia Is na budowie nie powinien być mniejszy niż: 
- 1,03 przy ruchu ciężkim i bardzo ciężkim; 
- 0,98 przy ruchu lekkim i średnim. 
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Pielęgnacja podbudowy: 
Zagęszczoną mieszankę poddaje się pielęgnacji jednym z niżej podanych sposobów przez: 
a) spryskanie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg na 1m2 podbudowy; 
b) spryskanie preparatami powłokowymi, jak przy powierzchniowej pielęgnacji betonu; 
c) przykrycie warstwą bitumiczną o grubości min. 3cm. 

 
Układanie nawierzchni na podbudowie: 
Układanie nawierzchni na podbudowie z betonu popiołowego wykonuje się nie wcześniej 
niż po 30 dniach od zagęszczenia mieszanki. W przypadku sprzyjających warunków atmos-
ferycznych (bezdeszczowa pogoda, temperatura powyżej 15°C) można ten okres skrócić 
do 20 dni Układanie warstwy asfaltu lanego jest możliwe już po 14 dniach twardnienia 
podbudowy, pod warunkiem akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu. 
 
Roboty wykończeniowe: 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót      
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istnieją-
cych warunków terenowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00„Wymagania ogólne”pkt.6. 
Celem kontroli jakości robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany określić zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z do-
kumentacją projektową oraz ustaleniami akceptowanymi przez Inżyniera /Kierownika pro-
jektu. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty,  
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, ewentualnie 
wyniki badań materiałów wykonane przez dostawcę itp. 
Producent mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej przez wystawienie krajowej deklara-
cji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
specyfikacją techniczną. Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkła-
da właściwym organom kontroli na ich żądanie. 
 
Badanie dotyczące wytrzymałości na ściskanie 
Sprawdzenie jakości podbudów z mieszanki betonu popiołowo-żużlowego UTEX polega na 
kontrolowaniu wytrzymałości na ściskanie po 42 dniach, które podaje Tabela nr 1.            
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań 
spoiwa na zgodność wyżej wymienionej cechy z Tabeli nr 2 . 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.04.05. Wzmocnienie podłoża mieszanką popiołowo-żużlową 
    

  

Strona 38 

 
 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 
Tabela nr 2. 

 
Tabela 2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp 
 

Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1. Wytyczenie robót 1 raz  

2. Roboty przygotowawcze Ocena ciągła  

3. 
Uziarnienie i wilgotność             
kruszywa 

1 raz dziennie Wg PN-S-06103 

4. 
Wytrzymałość na ściskanie 
próbek mieszanki bet. popioł.-
żużl. UTEX 

Seria 6 próbek z dziennej 
 działki roboczej 

Wg Tabeli Nr 1 

5. Sprawdzenie podłoża Ocena ciągła Wg PN-S-06103 

6. Zagęszczenie mieszanki 
W jednym miejscu na dziennej 

działce roboczej 
Wg PN-S-06103 

7. Grubość warstw podbudowy 
W miejscach badania     

zagęszczenia mieszanki 
± 10% projektowa-

nej grubości 

8. Szerokość podbudowy 
W 3 miejscach dziennej  

działki roboczej 

-5 cm do +20 cm 
szerokości projek-

towanej 

9. 
Równość w profilu podłużnym 
i przekroju poprzecznym 
 

Profil podłużny i przekrój     
poprzeczny w każdym hektometrze 

Wg PN-S-06103 

 
Uziarnienie gruntu 
Uziarnienie gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie dla                
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 
Wilgotność kruszywa 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
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Wytrzymałość na ściskanie próbek betonu popiołowego 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych Próbki do badań należy 
pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. 
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z OST D-M-00.00.00 
pkt.6.3 Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wartościami z tablicy 
numer 1. 
 
Sprawdzanie podłoża 
Właściwości gruntu należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu. Właściwości powin-
ny być zgodne z przyjętymi w receptach roboczych opracowanych przez laboratorium Wy-
konawcy. 
 
Zagęszczenie mieszanki 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejsze-
go od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Grubość warstw podbudowy 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co naj-
mniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej 
niż ± 1 cm. 
 
Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
 
Równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym 
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy 4-metrową łatą lub     
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy 4-metrową łatą.               
Nierówności nie powinny przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej; 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 
 
Nośność podbudowy 
Charakterystyka nośności podbudowy w zależności od klasy wytrzymałościowej mieszanki 
betonowej UTEX powinna być następująca ,co decyduje o zastosowania wyrobu: 
- Mieszanka betonowa UTEX BP 2.5 o wytrzymałości Rm^2 od 1.5 do 2.5 MPa przezna-

czona jest do wykonywania warstw wzmacniających i ulepszonego podłoża drogowego 
dla dróg obciążonych ruchem od KRI do KR6, lub do wykonywania dolnych warstw 
podbudowy dla dróg kategorii od KRI do KR2, 

- Mieszanka betonowa UTEX BP 5.0 o wytrzymałości Rm42 od 2.5 do 5.0 MPa przezna-
czona do wykonywania podbudów zasadniczych dróg obciążonych ruchem od KRI do 
KR2 lub podbudów pomocniczych dróg obciążonych ruchem od KR3 do KR6, 

- Mieszanka betonowa UTEX BP 8.0 o wytrzymałości Rm42 od 5.0 do 8.0 MPa przezna-
czona do wykonywania podbudów zasadniczych dróg obciążonych ruchem od KRI do 
KR3 lub podbudów pomocniczych dróg obciążonych ruchem od KR4 do KR6. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża mie-
szanką popiołowo-żużlową UTEX BP8 . 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża mieszanką popiołowo-żużlową obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 Oznakowanie robót; 

 Przygotowanie podłoża; 

 Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania;  

 Rozłożenie mieszanki; 

 Zagęszczenie warstwy; 

 Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji tech-
nicznej; 

 Pielęgnacja i utrzymanie warstwy w czasie robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy: 
1. PN-S-02201 :1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe- podział, nazwy, 

określenia. 
2. PN-S-02205 :1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemny-wymagania i badania. 
3. PN-S-06102 :1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
4. PN-S-06103 :1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego. 
5. PN-S-96012 :1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 
6. PN-B-04481 :1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

 
Inne dokumenty: 
1. APROBATA TECHNICZNA IBDIM Nr AT/ 2008-03-2381 
2. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI z wykorzystaniem UPS 

PP-H UTEX Sp. zo.o., Katedra Dróg i mostów Politechnika Śląska 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad               
prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z betonu  asfalto-
wego, dla remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 

    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 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). 
                                           Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki o wymiarze D1), mm 

KR 1÷KR2 AC16P, AC22P 

KR 3÷KR4 AC16P, AC22P 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance 

   
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymie-
nionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat tech-
nicznych. 
 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
z betonu asfaltowego. 

Kategoria ruchu 
Mieszanka 

ACS 
Gatunek lepiszcza 

Asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1÷KR2 AC11W, AC16W 50/70 - 

KR3÷KR4 AC16W, AC22W 35/50,  50/70 PMB 25/55-60 

KR5÷KR6 AC16W, AC22W 35/50 PMB 25/55-60 

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

Lp. Właściwości Metoda badania 
Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25 °C 0,1mm PN-EN 1426 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50÷58 46÷54 

3 
Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 240 230 

4 
Zawartość składników roz-
puszczalnych, 
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 99 99 

5 
Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),                              
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 53 50 

7 
Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 52 48 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny,                           
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 2,2 2,2 

9 
WzrSST temp. Mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 8 9 

10 
Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 -5 -8 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami  

(polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 

Wymagania 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jed-
nostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

25/55-60 

Wymagane Klasa 

Konsystencja w 
pośrednich tempe-
raturach eksploata-
cyjnych 

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 25-55 3 

Konsystencja w 
wysokich tempera-
turach eksploata-
cyjnych 

Temperatura  
mięknienia 

PN-EN 1427 °C ≥60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

J/cm
2
 ≥2 w 5°C 3 

Siła rozciągania w 
5°C (duża prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 
PN-EN 13703 

J/cm
2
 NPD 

a) 
0 

Wahadło Vialit 
(metoda uderzenia) 

PN-EN 13588 J/cm
2
 NPD 

a) 
0 

Stałość konsystencji 
(Odporność na 
starzenie wg PN-EN 
12607-1 lub -3 

Zmiana masy - % ≥0,5 3 
Pozost. penetracja PN-EN 1426 % ≥40 3 
WzrSST temperatu-
ry mięknienia 

PN-EN 1427 °C ≤8 3 

Inne właściwości Temperatura    PN-EN ISO °C ≥235 3 
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zapłonu 2592 

Wymagania      
dodatkowe 

Temperatura   
łamliwości 

PN-EN 12593 °C ≤-12 6 

Nawrót sprężysty          
w 25°C 

PN-EN 13398 % ≥50 5 

Nawrót sprężysty          
w 10°C 

- - NPD 
a) 

0 

Zakres                         
plastyczności 

PN-EN 14023 
Punkt 5.1.9 

°C TBR 
b) 

1 

Stabilność magazy-
nowania. Różnica 
temperatur mięk-
nienia 

PN-EN 13399 
PN-EN 1427 

°C ≤5 2 

Stabilność magazy-
nowania. Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399 
PN-EN 1426 

0,1mm NPD 
a) 

0 

Spadek temperatu-
ry mięknienia po 
starzeniu wg PN-EN 
12607-1 lub -3 

PN-EN 12607-
1 

PN-EN 1427 
°C TBR 

b) 
1 

Nawrót sprężysty w 
25°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub -3 

PN-EN 12607-
1 

PN-EN 13399 
% ≥50 4 

Nawrót sprężysty w 
10°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub -3 

- - NPD 
a) 

0 

a)
 NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 

b)
 TBR – To Be Reported (do zdeklarowania 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających za-
nieczyszczenie 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 tolerancja ± 5°C oraz układ cyrkula-
cji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzew-
czy 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 podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza po-
winno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
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2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednia przyczepność (adhezje) 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 określo-
na według PN-EN 12697-11, metoda C 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. 
 
2.4. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w równym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi                        
w nawierzchni lub ja ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
b) emulsje asfaltowa według PN-EN 13808 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 opako-
waniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt mody-
fikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.5. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfalto-
we lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emul-
sje asfaltowe 2009 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 war-
stwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsje asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonar-
nych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opako-
wań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się moż-
liwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym kompu-

terowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
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- skrapiarka, 
- walce stalowe gładkie, 
- walce ogumione, 
- 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolo-
wanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczają-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawil-
goceniem. 
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 rozładu-
nek 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 prze-
grody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wy-
dzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltowa należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczy-
mi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mie-
szanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przy-
krycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszan-
ki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wyma-
ganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powin-
ny 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tabl. 5. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 6. 
  
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowe-

go do warstwy podbudowy (projektowanie empiryczne) 
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Właściwość 

Przesiew, [% (m/m)] 

AC22P 
KR3÷KR6 

Wymiar sita #, [mm] Od Do 

45 - - 

31,5 100 - 

22,4 90 100 

16 75 90 

11,2 - - 

8 42 68 

2 25 40 

0,125 4 14 

0,063 2 9 

Zawartość lepiszcza, mini-
mum 

*) Bmin3,8 

 

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do podbudowy,  
przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) 

 

Właściwość 
Warunki za-

gęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3. ubijanie, 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8  
p.4 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na defor-
macje trwałe 

C.1.20. wało-
wanie P98-P100 

PN-EN 12697-22 metoda B 
w powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6, 60°C, 
10 000 cykli  

WTSAIR1,0 
PRDAIRDeklarowane 

Odporność na działanie 
wody C.1.1. ubijanie, 

2x35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraża-

nia, badanie w 15°C 

ITSR70 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania goto-
wej 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 ogrzewa-
nia, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z do-
kładnością ± 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 asfalto-
wym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od 
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najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tabli-
cy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo-
średnio po wytworzeniu w wytwórni. 

 
 

Tablica 7. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 
 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 
PMB 25/55-60 

od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 140 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 warun-
kiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich 
składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudo-
wy z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
- ustabilizowane i nośne, 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy 
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2010. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża            
z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych                               
w tablicy 13. 

 
Tablica 8. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfalto-

wego (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) 
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność         

podłoża pod warstwę wiążącą 
[mm] 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

 
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograni-
czających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być za-
pewniony odpływ wody. 
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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 asfalto-
wym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni po-
wierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PNEN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według 
norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej. 
 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przepro-
wadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu należy zapro-
gramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się 
pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu            
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregacje 
kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić                    
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samo-
chodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wy-
kona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 
warunków zagęszczania. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Po-
wierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu ja-
kie zamierza stosować do wykonania podbudowy. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera tech-
nologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. 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. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związane-
go), przed ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane 
w ilości podanej w tablicy 9. 
 

Tablica 9. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 
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Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową 
Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m

2
] 

Podbudowa z betonu                 
asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 

Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,5
1)

 
0,7 - 1,0

2)
 

1)
 zalecana emulsja o pH >4 

2)
 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania 

    membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 

 
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 na-
wierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. 
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 
podanej w tablicy 10. 
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 tem-
peraturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki oto-
czenia. 
 
Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

Przed przystąpieniem do robót W czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 +5 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 11. 
 

Tablica 11. Właściwości warstwy AC 
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana       
grubość warstwy              
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik                    
zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych       
przestrzeni w                            

warstwie 
[%(v/v)] 

AC22P, KR3÷KR6
 

7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 
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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 wbu-
dowywanie 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 drogowy-
mi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie                
z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
 
5.9. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i po-

wszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności, aprobatę tech-
niczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

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

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akcep-
tacji. 
 
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 nie-
zwłocznie usunąć. 
Wyniki badan Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie za-
strzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3. 
Zakres badan Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
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- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania na-

wierzchni (wg PN-EN 12697-13), 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
- pomiar równości warstwy asfaltowej (wg punktu 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 pod-
stawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badan 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 badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy      
podano w tablicy 16. 

 
Tablica 12. 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 

a) 

Wskaźnik zagęszczenia 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni 

a)
 

Właściwości przeciwpoślizgowe 
a)
 do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6.000 m

2
 nawierzchni jedna 

próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie w terenie zabudowy);

 

b)
 w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

 

 
 6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badan kon-
trolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporząd-
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kowany do badan kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odci-
nek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych 
do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonaw-
ca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badan kontrolnych, co do których istnieją uzasad-
nione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, któ-
re nie wykonywało badan kontrolnych. 
Koszty badan arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych prze-
strzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji 
ze strony Zamawiającego. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2010. 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu 
próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
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 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 17. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości war-
stwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo spraw-
dzać 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 pojedyn-
czych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 

Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy  
oraz ilości materiału na określonej powierzchni 

 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 
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A – Średnia  wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 
6.000 m

2
 lub 

- droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia więk-
sza niż 1.000 m

2
 lub 

2. – mały odcinek budowy 

 
 
 

≤ 10 
 

≤ 10 

 
 
 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 
15. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 
 
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 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas tech-
nicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty.  
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona 
w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne. 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas tech-
nicznych 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 
 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szero-
kości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawę-
dziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału do-
puszczalnych 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, wy-
konane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy po-
winny być w jednym poziomie. 
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Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spę-
kań, deformacji, plam i wykruszeń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z be-
tonu asfaltowego (ACP). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w 
WT-2. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie i skropienie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowa-

nia, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

 
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, niezali-

czane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy: 

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlen-
ku węgla i alkaliów w cemencie 

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czyn-
ników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecz-
nej metodą gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostało-
ści na sicie 

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie po-
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datności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 
wody 

26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fra-

assa 
29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 
30. PN-EN 12607-1 

 
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 
 

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

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

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

34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

35. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

36. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfal-
towych lepkościomierzem wypływowym 

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfalto-
wych 

42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfalto-
wych 

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

44. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfalto-
wych przez odparowanie 

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

46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfalto-
wy 

47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicz-

nych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicz-

nych – Część 2: Liczba bitumiczna 
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50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych 

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowa-
nie modyfikowanych asfaltów 

52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfalto-
wych metodą pomiaru ciągliwości 

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

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

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

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfiko-

wanych polimerami 
59. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
60. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Po-

miar metodą otwartego tygla Clevelanda 
62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 
 

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
 

1. WT-1 Kruszywa 2010, Warszawa 2010 
2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 
3. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

 

Inne dokumenty 
1. 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)  

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad             
prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej, dla remon-
tu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 
     

2. MATERIAŁY 
 
Kamienna kostka drogowa  
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki 
kamiennej wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 
wg PN-S-96026  
Należy zastosować kostkę kamienną nieregularną o wymiarach 8/11. 
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
 

 
 
Kształt i wymiary kostki nieregularnej. 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki 
nieregularnej przedstawia rysunek 3. 
 

Rys. Nr 3 – Kształt kostki nieregularnej  
 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie 
większej niż 0,6cm. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki granitowej 
    

  

Strona 59 

 
 
Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandz-
kim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 . 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 
mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cemento-
wo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-
niem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 . 
 
Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 
- w przypadku nowego źródła poboru wody, 
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapa-

chu, barwy. 
 
Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki 
kamiennej powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wy-
kazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cemen-

towo-piaskowej, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
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- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 
ubiciu ręcznym. 

 
4. TRANSPORT 
 

Transport kostek kamiennych 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę nieregularną 
przewozi się luźno usypaną , można składować ją w pryzmach o wysokości nie przekracza-
jącej 1m. 
 
Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpie-
czających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przygotowanie podbudowy 
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na 
podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego i warunki wykonania podbudowy powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w D-04.04.04. Podbudowa z tłucznia kamiennego. 
 
Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe drogowe                      
i kamienne drogowe. 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi                                            
w SST D-08.01.01. Krawężniki betonowe. 
 
Podsypka 
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zastosować należy podsypkę cementowo-
piaskową. Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne                
z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026 . Grubość podsypki powinna być zgodna z doku-
mentacją projektową -. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosić 
od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 
Układanie kostki nieregularnej 
Kostkę można układać w różne desenie: 
- deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi 

do osi drogi, 
- deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 

45o do osi drogi, 
- deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciw-

ne strony na każdej połowie jezdni, 
- deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych 

krzywych. 
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wiel-
kości kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia                
łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. 
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Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 
rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju 
skał. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny                   
z jednego lub dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze. 
 
Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje     
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cemento-
wo-Żwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne               
warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin               
dylatacyjnych powinna wynosić 8 -12 mm. 
 
Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-Żwirowej można układać bez 
środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. 
Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są 
przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie 
cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy 
chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
 
Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia spoin. 
Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy ubijać dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie 
kostek do wymaganej niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wyma-
ganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu 
spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibrato-
ry płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
 
Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego   
typu układanej na podsypce cementowo-żwirowej. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2, 
- cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2, 
- wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona            

wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 

cm, zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć mo-
nolit z kostką. 
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Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzyma-
niu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. 
Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez 
okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, 
nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg  
PN-B-11100. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek,  
podanych w tablicy 4. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych                       
i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu,            
rodzaju klasy i wielkości. 
Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się                 
z kostek drogowych w liczbie: 
- do badania zwykłego: 40 sztuk, 
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wyma-
ganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa 
lub mniejsza od 4. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4,               
całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodat-
ni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za                 
niezgodną z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek                   
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w nor-
mach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 
 
Badania w czasie robót 
 
Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową 
oraz z wymaganiami określonymi w punkcie 5. 
 
Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z pkt. 5 
- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt. 2 
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- sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z pkt. 5. 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 
nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg pkt. 5. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 
ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie 
kostek nie powinno być dostrzegane. 
 
Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaga-
niami w pkt. 5. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych 
miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm                        
i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-
piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub ma-
sy zalewowej do kostki. 
 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgod-
nie z normą BN-68/8931- 04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 
1,0 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową                               
z tolerancją + 0,5%. 
Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie                   
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej                     
o więcej niż + 5 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż                        
+ 5 cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać                         
+ 1,0 cm. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki ka-
miennej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej to-
lerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki pod 
nawierzchnię. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 Oznakowanie robót; 

 Przygotowanie podłoża; 

 Wykonanie podbudowy; 

 Wykonanie podsypki; 

 Ułożenie i ubicie kostek; 

 Wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni; 

 Pielęgnację nawierzchni; 

 Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej SST. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Normy: 
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boe-

hmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłości) 
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
9. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warun-

ki techniczne 
10. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregu-

larnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
11. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
12. BN-80/6775- 

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

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planogra-
fem i łatą. 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad               
prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu  
asfaltowego, dla remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 

    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych           
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1                
i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od 
KR1 do KR4 (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÷KR2 AC5S, AC8S, AC11S 

KR 3÷KR4 AC8S, AC11S 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance 

   
2. MATERIAŁY 

2.1. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymie-
nionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat tech-
nicznych. 
 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

Kategoria ruchu 
Mieszanka 

ACS 
Gatunek lepiszcza 

Asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1÷KR2 AC5S, AC8S, AC11S 50/701), 70/100 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

KR5÷KR6 AC8S, AC11S 50/701) 

1) Nie zaleca się stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura 
nawierzchni wynosi poniżej -28°C (region północno-wschodni i tereny podgórskie) 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 

Lp. Właściwości Metoda badania 
Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25 °C 0,1mm PN-EN 1426 50÷70 70÷100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46÷54 43÷51 

3 
Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 230 230 

4 
Zawartość składników roz-
puszczalnych, 
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 99 99 
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5 
Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),                              
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,8 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 50 46 

7 
Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 48 52 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny,                           
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 2,2 2,2 

9 
WzrSST temp. Mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 9 9 

10 
Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 -8 -10 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami  

(polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających za-
nieczyszczenie 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 tolerancja ± 5°C oraz układ cyrkula-
cji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzew-
czy 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. 
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2.2. Kruszywo 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – cześć 2 – punkt 
3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica 3.3. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza po-
winno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.3. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednia przyczepność (adhezje) 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 określo-
na według PN-EN 12697-11, metoda C 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. 
 
2.4. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w równym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi                        
w nawierzchni lub ja ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
b) emulsje asfaltowa według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych. 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
- nie mniej ni_ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej ni_ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opako-
waniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt mody-
fikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.5. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwa ścieralna) należy 
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami 
według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 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 war-
stwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsje asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonar-
nych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opako-
wań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się moż-
liwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym kompu-

terowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolo-
wanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczają-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawil-
goceniem. 
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 rozładu-
nek 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 prze-
grody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wy-
dzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltowa należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczy-
mi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mie-
szanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przy-
krycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszan-
ki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wyma-
ganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powin-
ny 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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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 tabli-
cach 6 i 7. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8 i 9. 

 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza 

do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla KR1-KR2 
 

 
 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartości lepiszcza 
do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla KR3-KR4 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, 
przy ruchu KR1 ÷ KR2 

 

 
 
  
Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, 

przy ruchu KR3 ÷ KR4 
 

 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania goto-
wej 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 ogrzewa-
nia, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z do-
kładnością ± 5°C. 
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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 asfalto-
wym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od 
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tabli-
cy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo-
średnio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

 
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 warun-
kiem skoordynowania miedzy sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właści-
wościach. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod war-
stwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
- ustabilizowane i nośne, 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy 
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008 - punkt 8.7.2. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża z warstwy 
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 

 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 

asfaltowe (pomiar łatą 4-metrowa lub równoważna metoda) 
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Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ja ograni-
czających powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. Z podłoża powinien być za-
pewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczep-
nosci warstw wg punktu 5.7. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnie istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrów-
nać 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 asfalto-
wym). 
W celu polepszenia połączenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni po-
wierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć 
przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według 
norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mine-
ralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicz-
nych. 
 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przepro-
wadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu należy zapro-
gramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się 
pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu            
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregacje 
kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić                    
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samo-
chodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustale-
nia warunków zagęszczania. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Po-
wierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu ja-
kie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 
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Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera tech-
nologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. 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 miedzy 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 
między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem war-
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeli-
czeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
- zaleca się stosować emulsje modyfikowana polimerem, 
- ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mie-

szanki; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć więk-
szą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ja. 

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 ja ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmia-
nę 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. 
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 
podanej w tablicy 12. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wia-
tru (V > 16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym tem-
peraturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki oto-
czenia. 
 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
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Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 
 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC 

 
 
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 drogowy-
mi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie                
z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
 
5.9. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 
punkt 8.6. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i po-

wszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności, aprobatę tech-
niczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

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

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akcep-
tacji. 
 
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). 
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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 nie-
zwłocznie usunąć. 
Wyniki badan Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie za-
strzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3. 
Zakres badan Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania na-

wierzchni (wg PN-EN 12697-13), 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
- pomiar równości warstwy asfaltowej (wg punktu 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 pod-
stawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badan 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 badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy      
podano w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych 
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 6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badan kon-
trolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporząd-
kowany do badan kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odci-
nek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych 
do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonaw-
ca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badan kontrolnych, co do których istnieją uzasad-
nione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, któ-
re nie wykonywało badan kontrolnych. 
Koszty badan arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych prze-
strzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji 
ze strony Zamawiającego. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008 punkt 8.8. 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu 
próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy as-
faltowej). 
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 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości war-
stwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo spraw-
dzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do od-
cinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedyn-
czych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
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Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy  
oraz ilości materiału na określonej powierzchni 

 
  
 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 
13. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13, 
nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v). 
 
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 wyż-
szych klas należy stosować metodę pomiaru umożliwiająca obliczanie wskaźnika równości 
IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźni-
ka IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym              
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pla-
ców 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 (prześwi-
tu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą 
odległość miedzy łatą a mierzoną powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej 
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nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane                         
w tablicy 23. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni,           
w prawym śladzie koła. 
 

Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wyko-
nuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych na-
leży 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. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż                
podana w tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru na-
wierzchni. 
 

Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

 
 
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. 
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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 przelicza-
ny na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właści-
wości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współ-
czynnik tarcia przyjmuje się różnice 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 pręd-
kością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczegól-
ne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,47, 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 rozporzą-
dzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym termi-
nie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie 
powinny być mniejsze niż podane w tablicy 18. 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 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

 
 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szero-
kości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawę-
dziach, powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału do-
puszczalnych 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 spę-
kań, deformacji, plam i wykruszeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z betonu 
asfaltowego (AC). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potraceń, to Zamawiający może w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potraceń według zasad określonych              
w WT-2 pkt 9.2. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
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, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowa-

nia, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych                

i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

 
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, niezali-

czane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 

alkaliów w cemencie. 
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2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badan 
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uprosz-

czonego opisu petrograficznego. 
4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania. 
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za po-

mocą wskaźnika płaskości. 
6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu zia-

ren – Wskaźnik kształtu. 
7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto-

ści ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości po-

wierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa. 
9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych czą-

stek – Badania błękitem metylenowym. 
10.  PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 
12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości  
13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacja 
15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości 
16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 

gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 

polerowalnosci kamienia 
18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników at-

mosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników at-

mosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania 
20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pier-

ścień i Kula 
22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfalto-

wych – Metoda destylacji azeotropowej 
23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałosci na sicie emulsji asfaltowych 

oraz trwałosci podczas magazynowania metoda pozostałosci na sicie 
24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych własciwosci kruszyw – Analiza chemiczna 
25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych własciwosci kruszyw – Czesc 4: Oznaczanie podatnosci wy-

pełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Czesc 1: Meto-

da destylacyjna 
30. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odpornosci na 

twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Czesc 1: Metoda RTFOT Jw. Czesc 3: Metoda RFT 
31. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco – Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna 
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32. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni 

33. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem 

34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 12: Okreslanie wrażliwości na wodę 

35. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 13: Pomiar temperatury 

36. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 18: Spływanie lepiszcza 

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 22: Koleinowanie 

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 27: Pobieranie próbek 

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych 

40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lep-
kosciomierzem wypływowym 

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
44. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
45. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Czesc 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czesc 1: Beton Asfaltowy 
47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czesc 20: Badanie typu 
48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Czesc 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli 
49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Czesc 2: Liczba bitumiczna 
50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfi-

kowanych 
51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfi-

kowanych asfaltów 
52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych meto-

da pomiaru ciągliwości 
53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda 

testu wahadłowego 
54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – 

Metoda z duktylometrem 
55. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfalto-

wych 
58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych poli-

merami 
59. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złaczy i zalewy – Czesc 1: Specyfikacja zalew na goraco 
60. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złaczy i zalewy – Czesc 2: Specyfikacja zalew na zimno 
61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metoda 

otwartego tygla Clevelanda 
62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelan-

da 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad               
prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej                           
nawierzchni z betonu  asfaltowego, dla  remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miej-
scowości Świerklany. 

   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-
EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej do-
starczonej od producenta. 
Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kate-
gorii ruchu od KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowa-
ne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
 
                                           Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki o wymiarze D1), mm 

KR 1÷KR2 AC11W 2), AC16W 

KR 3÷KR4 AC16W, AC22W 

KR 4÷KR5 AC16W, AC22W 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance 
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3÷KR6 

   
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymie-
nionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat tech-
nicznych. 
 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
z betonu asfaltowego. 

Kategoria ruchu 
Mieszanka 

ACS 
Gatunek lepiszcza 

Asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1÷KR2 AC11W, AC16W 50/70 - 

KR3÷KR4 AC16W, AC22W 35/50,  50/70 PMB 25/55-60 

KR5÷KR6 AC16W, AC22W 35/50 PMB 25/55-60 

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

Lp. Właściwości Metoda badania 
Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25 °C 0,1mm PN-EN 1426 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50÷58 46÷54 

3 
Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 240 230 

4 
Zawartość składników roz-
puszczalnych, 
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 99 99 

5 
Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),                              
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 53 50 

7 
Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 52 48 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny,                           
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 2,2 2,2 

9 
WzrSST temp. Mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 8 9 

10 
Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 -5 -8 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami  

(polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 

Wymagania 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jed-
nostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

25/55-60 

Wymagane Klasa 

Konsystencja w 
pośrednich tempe-
raturach eksploata-
cyjnych 

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 25-55 3 

Konsystencja w 
wysokich tempera-
turach eksploata-
cyjnych 

Temperatura  
mięknienia 

PN-EN 1427 °C ≥60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

J/cm
2
 ≥2 w 5°C 3 

Siła rozciągania w 
5°C (duża prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 
PN-EN 13703 

J/cm
2
 NPD 

a) 
0 

Wahadło Vialit 
(metoda uderzenia) 

PN-EN 13588 J/cm
2
 NPD 

a) 
0 

Stałość konsystencji 
(Odporność na 
starzenie wg PN-EN 
12607-1 lub -3 

Zmiana masy - % ≥0,5 3 
Pozost. penetracja PN-EN 1426 % ≥40 3 
WzrSST temperatu-
ry mięknienia 

PN-EN 1427 °C ≤8 3 
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Inne właściwości 
Temperatura    
zapłonu 

PN-EN ISO 
2592 

°C ≥235 3 

Wymagania      
dodatkowe 

Temperatura   
łamliwości 

PN-EN 12593 °C ≤-12 6 

Nawrót sprężysty          
w 25°C 

PN-EN 13398 % ≥50 5 

Nawrót sprężysty          
w 10°C 

- - NPD 
a) 

0 

Zakres                         
plastyczności 

PN-EN 14023 
Punkt 5.1.9 

°C TBR 
b) 

1 

Stabilność magazy-
nowania. Różnica 
temperatur mięk-
nienia 

PN-EN 13399 
PN-EN 1427 

°C ≤5 2 

Stabilność magazy-
nowania. Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399 
PN-EN 1426 

0,1mm NPD 
a) 

0 

Spadek temperatu-
ry mięknienia po 
starzeniu wg PN-EN 
12607-1 lub -3 

PN-EN 12607-
1 

PN-EN 1427 
°C TBR 

b) 
1 

Nawrót sprężysty w 
25°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub -3 

PN-EN 12607-
1 

PN-EN 13399 
% ≥50 4 

Nawrót sprężysty w 
10°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub -3 

- - NPD 
a) 

0 

a)
 NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 

b)
 TBR – To Be Reported (do zdeklarowania 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających za-
nieczyszczenie 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 tolerancja ± 5°C oraz układ cyrkula-
cji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzew-
czy 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 wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo 
według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drob-
ne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza po-
winno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
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2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednia przyczepność (adhezje) 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 określo-
na według PN-EN 12697-11, metoda C 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. 
 
2.4. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w równym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi                        
w nawierzchni lub ja ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
b) emulsje asfaltowa według PN-EN 13808 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 opako-
waniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt mody-
fikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.5. 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 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 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 war-
stwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsje asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonar-
nych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opako-
wań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się moż-
liwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym kompu-

terowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
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- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
- skrapiarka, 
- walce stalowe gładkie, 
- walce ogumione, 
- 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolo-
wanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczają-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawil-
goceniem. 
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 rozładu-
nek 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 prze-
grody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wy-
dzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltowa należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczy-
mi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mie-
szanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przy-
krycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszan-
ki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wyma-
ganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powin-
ny 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tabli-
cach 5 i 6. 
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Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8, 9 - 
projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne. 
  
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowe-

go do warstwy wiążącej i wyrównawczej (projektowanie empirycznie) 
 

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC11W 
KR1÷KR2 

AC16W 
KR1÷KR2 

AC16W 
KR3÷KR6 

AC22W 
KR3÷KR6 

Wymiar sita #, [mm] Od Do Od Do Od Do Od Do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 80 

11,2 90 100 65 80 65 80 - - 

8 60 80 - - - - - - 

2 30 50 25 40 25 30 25 33 

0,125 5 18 5 15 5 10 5 10 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum 

*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 

*)
 minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 

2,650 Mg/m
3
. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (d), to do wyznaczenia 

minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik  według 
równania: 

 
 

 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu  
asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) 

 

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC16W 
KR3÷KR6 

AC22W 
KR3÷KR6 

Wymiar sita #, [mm] Od Do Od Do 

31,5 - - 100 - 

22,4 100 - 90 100 

16 90 100 - - 

2 10 50 10 50 

0,063 2,0 12,0 2 11,0 

Zawartość lepiszcza, minimum 
*) 

Bmin3,0 Bmin3,0 
*)

 minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 

2,650 Mg/m
3
. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (d), to do wyznaczenia 

minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik  według 
równania: 
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Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej                 
i wyrównawczej, KR1 ÷ KR2 (projektowanie empiryczne) 

 

Właściwość 
Warunki za-

gęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC11W AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2. ubijanie, 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 
p.4 

Vmin3,0 
Vmax6,0 

Vmin3,0 
Vmax6,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2. ubijanie, 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 
p.5 

VFBmin65 
VFBmin80 

VFBmin65 
VFBmin80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszan-
ce mineralnej 

C.1.2. ubijanie, 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 
p.5 

VMAmin16 VMAmin16 

Odporność na działanie 
wody C.1.1. ubijanie, 

2x25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraża-

nia, badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 

 
Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej                

i wyrównawczej, przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) 
 

Właściwość 
Warunki za-

gęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3. ubijanie, 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8  
p.4 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na defor-
macje trwałe 

C.1.20. wało-
wanie P98-P100 

PN-EN 12697-22 metoda B 
w powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6, 60°C, 
10 000 cykli  

WTSAIR0,3 
PRDAIR5,0 

WTSAIR0,3 
PRDAIR5,0 

Odporność na działanie 
wody C.1.1. ubijanie, 

2x25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraża-

nia, badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 

 
Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej           

i wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie empiryczne) 
 

Właściwość 
Warunki za-

gęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3. ubijanie, 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8  
p.4 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na defor-
macje trwałe 

C.1.20. wało-
wanie P98-P100 

PN-EN 12697-22 metoda B 
w powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6, 60°C, 
10 000 cykli  

WTSAIR0,1 
PRDAIR3,0 

WTSAIR0,1 
PRDAIR3,0 

Odporność na działanie 
wody C.1.1. ubijanie, 

2x25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraża-

nia, badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 
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Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej              
i wyrównawczej, przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) 

 

Właściwość 
Warunki za-

gęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3. ubijanie, 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 
p.4 

Vmin3,0 
Vmax7,0 

Vmin3,0 
Vmax7,0 

Odporność na defor-
macje trwałe C.1.20. wało-

wanie P98-P100 

PN-EN 12697-22 metoda B 
w powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6, 60°C, 
10 000 cykli  

WTSAIR0,3 
PRDAIR5,0 

WTSAIR0,3 
PRDAIR5,0 

Odporność na działanie 
wody C.1.1. ubijanie, 

2x25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraża-

nia, badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 

Sztywność C.1.20. wało-
wanie P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR. 
temp. 10°C, częstość 10Hz 

Smin9000 Smin9000 

Odporność na zmęcze-
nie, kategoria nie niż-
sza niż 

C.1.20. wało-
wanie P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR. 
temp. 10°C, częstość 10Hz 6-115 6-115 

 
Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej              

i wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne) 
 

Właściwość 
Warunki za-

gęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3. ubijanie, 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 
p.4 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na defor-
macje trwałe C.1.20. wało-

wanie P98-P100 

PN-EN 12697-22 metoda B 
w powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6, 60°C, 
10 000 cykli  

WTSAIR0,1 
PRDAIR3,0 

WTSAIR0,1 
PRDAIR3,0 

Odporność na działanie 
wody C.1.1. ubijanie, 

2x25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraża-

nia, badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 

Sztywność C.1.20. wało-
wanie P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR. 
temp. 10°C, częstość 10Hz 

Smin11000 Smin11000 

Odporność na zmęcze-
nie, kategoria nie niż-
sza niż 

C.1.20. wało-
wanie P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR. 
temp. 10°C, częstość 10Hz 6-115 6-115 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania goto-
wej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do               



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.  
Warstwa wiążąca i wyrównawcza 

    

  

Strona 92 

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 ogrzewa-
nia, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z do-
kładnością ± 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 asfalto-
wym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od 
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tabli-
cy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo-
średnio po wytworzeniu w wytwórni. 

 
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 
PMB 25/55-60 

od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 140 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 warun-
kiem skoordynowania miedzy sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właści-
wościach. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą 
z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
- ustabilizowane i nośne, 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy 
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2010. Wymagana równość podłużna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności 
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 13. 
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Tablica 13. 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 wiążącą 
[mm] 

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

9 

GP 
Jezdnie łącznic, jezdni MOP, utwardzone 
pobocza 

10 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłącza-
nia, postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone 
pobocza 

10 

Z, L, D Pasy ruchu 12 

 
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ja ograni-
czających powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. Z podłoża powinien być za-
pewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczep-
nosci warstw wg punktu 5.7. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnie istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrów-
nać 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 asfalto-
wym). 
W celu polepszenia połączenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni po-
wierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć 
przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według 
norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mine-
ralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicz-
nych. 
 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przepro-
wadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu należy zapro-
gramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się 
pracy otaczarki. 
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Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu            
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregacje 
kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić                    
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samo-
chodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustale-
nia warunków zagęszczania. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Po-
wierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu ja-
kie zamierza stosować do wykonania warstwy wiążącej czy wyrównawczej. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera tech-
nologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. 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 miedzy 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 
między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 
- zaleca się stosować emulsje modyfikowana polimerem, 
- ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mie-

szanki; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć więk-
szą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ja. 

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 ja ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmia-
nę 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. 
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
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Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 
podanej w tablicy 14. 
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 tem-
peraturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki oto-
czenia. 
 
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

Przed przystąpieniem do robót W czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +2 

Warstwa wyrównawcza 0 +2 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15. 
 

Tablica 15. Właściwości warstwy AC 
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana       
grubość warstwy              
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik                    
zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych       
przestrzeni w                            

warstwie 
[%(v/v)] 

AC11W, KR1÷KR2 
E) 

4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0 

AC16W, KR1÷KR2 
E) 

5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0 

AC16P, KR3÷KR6 
E) 

5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC22P, KR3÷KR6 
E) 

7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC16P, KR3÷KR4 
F) 

5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0 

AC22P, KR3÷KR4 
F) 

7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0 

AC16P, KR5÷KR6 
F) 

5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC22P, KR5÷KR6 
F) 

7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 
E) 

projektowanie empiryczne 
F) 

projektowanie funkcjonalne 

 
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 drogowy-
mi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie                
z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
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5.9. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i po-

wszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności, aprobatę tech-
niczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

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

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akcep-
tacji. 
 
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 nie-
zwłocznie usunąć. 
Wyniki badan Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie za-
strzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3. 
Zakres badan Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania na-

wierzchni (wg PN-EN 12697-13), 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
- pomiar równości warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5), 
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
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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 pod-
stawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badan 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 badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy      
podano w tablicy 16. 

 
Tablica 16. 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 

a) 

Wskaźnik zagęszczenia 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni 

a)
 

Właściwości przeciwpoślizgowe 
a)
 do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6.000 m

2
 nawierzchni jedna 

próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie w terenie zabudowy);

 

b)
 w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

 

 
 6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badan kon-
trolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporząd-
kowany do badan kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odci-
nek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych 
do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonaw-
ca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badan kontrolnych, co do których istnieją uzasad-
nione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, któ-
re nie wykonywało badan kontrolnych. 
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Koszty badan arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych prze-
strzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji 
ze strony Zamawiającego. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2010. 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu 
próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
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 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 17. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości war-
stwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo spraw-
dzać 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 pojedyn-
czych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 

Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy  
oraz ilości materiału na określonej powierzchni 

 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 
a)

 

A – Średnia  wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 
6.000 m

2
 lub 

- droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia więk-
sza niż 1.000 m

2
 lub 

2. – mały odcinek budowy 

 
 
 

≤ 10 
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a)
 w przypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, 

wartość wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy 
nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstwy etapu 1÷15%
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 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 
15. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 
 
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 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas tech-
nicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty.  
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona 
w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne. 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas tech-
nicznych 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 
 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szero-
kości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawę-
dziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału do-
puszczalnych 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, wy-
konane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy po-
winny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spę-
kań, deformacji, plam i wykruszeń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfalto-
wego (AC). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w 
WT-2. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie i skropienie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowa-

nia, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

 
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, niezali-

czane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy: 

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlen-
ku węgla i alkaliów w cemencie 

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 
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terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czyn-
ników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecz-
nej metodą gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostało-
ści na sicie 

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie po-

datności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 
wody 

26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fra-

assa 
29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 
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Metoda destylacyjna 
30. PN-EN 12607-1 

 
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 
 

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

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

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

34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

35. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

36. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfal-
towych lepkościomierzem wypływowym 

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfalto-
wych 

42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfalto-
wych 

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

44. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfalto-
wych przez odparowanie 

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

46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfalto-
wy 

47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicz-

nych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicz-

nych – Część 2: Liczba bitumiczna 
50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowa-

nie modyfikowanych asfaltów 
52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfalto-

wych metodą pomiaru ciągliwości 
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53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

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

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

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfiko-

wanych polimerami 
59. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
60. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Po-

miar metodą otwartego tygla Clevelanda 
62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 
 

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury 
 

1. WT-1 Kruszywa 2010, Warszawa 2010 
2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 
3. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

 

Inne dokumenty 
1. 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)  

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad pro-
wadzenia robót związanych z wykonaniem umocnienia skarp, dla remontu drogi gminnej - 
ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 

     
2. MATERIAŁY 

 
Ziemia urodzajna - humus. 
Nasiona traw. Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej za-
wilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełnia-
jące wymagania PN-R-65023.  
Szpilki i paliki. Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub 
drewna szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek po-
winna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. Paliki i pale powinny być wy-
konane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01. 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14504 i PN-B-14501. 
Elementy prefabrykowane. 
Płyta betonowa wielootworowa grubości 10 cm. 
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien dysponować następują-
cym sprzętem: 

 Równiarką, walcem gładkim i żebrowanym; 

 Ubijakiem o ręcznym prowadzeniu, płytą ubijającą. 
 

4. TRANSPORT 
  Dowolne środki transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
  Humusowanie. 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do dolne. Warstwa 
humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 
do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu 
występującego na powierzchni skarpy. 
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można 
wykonać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 15 do 20 cm, w odstę-
pach, co 0,5 do 1,0 m.  
Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
Obsianie nasionami traw. 
Obsianie powierzchni skarp trawą należy wykonywać w okresie wiosny lub jesieni. Przed 
przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
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Układanie elementów prefabrykowanych. 
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone 
do wskaźnika Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-

piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0.  
Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i 
utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót obejmuje: 

 Kontrolę jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, 
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 

 Kontrolę jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości ułożenia płyt (ich równości podłużnej i 
poprzecznej), sprawdzeniu wskaźnika zagęszczenia gruntu stanowiącego podłoże pod 
elementy prefabrykowane oraz dokładności wypełnienia szczelin między prefabryka-
tami - pełna głębokość. 

  
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez 
humusowanie, obsianie, elementy prefabrykowane. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp obejmuje: 

 Roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

 Dostarczenie i wbudowanie materiałów; 

 Ułożenie prefabrykatów, pielęgnacja spoin; 

 Uporządkowanie terenu; 

 Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
1. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. Piasek 
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
3. PN-B-14504 Zaprawa cementowa 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
6. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
7. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad              
prowadzenia robót związanych z wykonaniem pobocza z tłucznia kamiennego, dla remon-
tu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 

     
2. MATERIAŁY 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu pobocza tłuczniowego są: 

 kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

 kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112, 

 woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 
Kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

 walców statycznych o nacisku jednostkowym, co najmniej 30 kN/m, lub płytowych za-
gęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2,  

 przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą 

 
4. TRANSPORT 

   Dowolne środki transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Grubość roz-
łożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowa-
niu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego 
gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno 
tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzch-
nię, lecz miażdży się na niej. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe roz-
sypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy 
ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby 
było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej 
układa szczelnie pod walcem. 
Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wy-
brzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 
Przewiduje się zamulenie górnej warstwy pobocza cienką warstwą miału.  
Podczas wykonywania zamulenia miał należy obficie skropić wodą i wcierać, w zaklinowa-
ną warstwę tłucznia wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy 
przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana 
w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania 
do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie 
przenikać w głąb warstwy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co naj-
mniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rza-
dziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać  
10%. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm 
i -5 cm. 
Spadki poprzeczne pobocza na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją pro-

jektową, z tolerancją  0,5%. 
Nierówności pobocza nie powinna przekraczać 10 mm. 
Wszystkie powierzchnie pobocza, które wykazują większe odchylenia cech geometrycz-
nych od określonych powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materia-
łu bez spulchnienia wykonanej w-wy jest niedopuszczalne. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny po-
miar i ocena 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pobocza z tłucznia ka-
miennego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej to-
lerancji dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena 1 m2 pobocza z tłucznia kamiennego obejmuje: 

 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 

 zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 

  1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogo-

wych. Piasek 
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamien-

nego 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad            
prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie oraz 
krawężników wtopionych, dla remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości 
Świerklany. 

     
2. MATERIAŁY 

   Krawężniki betonowe - klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01. 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów wg BN-80/6775-
03/01. 

   Ława betonowa - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250.  
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco wg BN-74/6771-04 lub 
aprobaty 
Cement - cement portlandzki klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701. 
Kruszywo - wg PN-B-06712. 
Woda - wg PN-B-32250. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową wg PN-B-06712, do zaprawy cementowo-
piaskowej wg PN-B-06711. 

 
3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do robót (roboty wykonuje się ręcznie) powinien dysponować: 

 Betoniarką do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemento-
wo-piaskowej; 

 Wibratorem płytowym; 

 Ubijakiem ręcznym lub mechanicznym. 
 

4. TRANSPORT 
   Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy, 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. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
  Wykonanie ławy 
  Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w sze-
rokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna koryta powinien wynosić, co najmniej 0,97 według metody 
Proctora. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowa-
niu.  
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami.  
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nale-
ży stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ustawienie krawężników betonowych 
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Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno wynosić 12 cm, a w 
miejscach wjazdów do posesji i zejść dla pieszych 5 cm. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Za-
lewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do kra-
wężników ustawionych na ławie betonowej. 
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce ce-
mentowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać, co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Kontrola jakości robót obejmuje: 

 Badanie krawężników: 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu wg PN-B-10021.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów. 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betono-
wych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 

 Sprawdzenie koryta pod ławę: 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu, tole-

rancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno wynosić, 
co najmniej 0,97 według metody Proctora. 

 Sprawdzenie ław: 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niwele-
tą.  

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
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. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 
na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną pow. ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 

 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

 Sprawdzenie ustawienia krawężników: 
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 projek-

towanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika. 
Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomię-
dzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
   Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozy-
tywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 Wykonanie koryta pod ławę; 

 Wykonanie ławy; 

 Wykonanie podsypki. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania; 

 Wykonanie koryta pod ławę, ew. wykonanie szalunku; 

 Wykonanie ławy; Wykonanie podsypki; 

 Ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej); 

 Wypełnienie spoin krawężników zaprawą, ew. zalanie spoin masą zalewową; 

 Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie; 

 Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-

nych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

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

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych  elementów betono-
wych: 
-   ścieków ulicznych przykrawężnikowych, 
-   ścieków terenowych,  
dla remontu drogi gminnej - ul. Gogołowska w miejscowości Świerklany. 

   
2. MATERIAŁY 

 
Beton na ławę pod ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Jeżeli doku-
mentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10. 
 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy 
przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym PN-B-19701. 
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 
32,5. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
Woda powinna być „odmiany I” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250  . 
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712. Piasek do zaprawy cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-07711. 
 
Prefabrykowane elementy betonowe do wykonania ścieków powinny odpowiadać wy-
maganiom BN-80/6775-03/01. Kształt i wymiary ścieków, powinny być zgodne z doku-
mentacją projektowa. Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-
06250 klasy co najmniej 25.Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. Wytrzymałość betonu 
na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej klasy betonu. Powierzchnia 
bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie równe i proste. Wklę-
słość lub wypukłość nie powinna przekraczać 3 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
prefabrykatów:  
-   na długości   ± 10 mm 
-   na wysokości i szerokości ±   3 mm 
 
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04. 
 

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem: 
-   betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- 
    piaskowej, 
-   wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cemen-
tu wg BN-88/6731-08. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w spo-
sób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumen-
tacja projektowa.  
 
Wykop pod ławę dla ścieku należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek 
jest ława z oporem. Dla ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wyko-
pu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora. 
 
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02. Klasa betonu do 
wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja nie 
stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. Wykonanie ławy 
betonowej lub żwirowej podano w ST D-08.01.01. 
 
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. 
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny 
prefabrykatów układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem a 
układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygo-
towaną w stosunku 1:2, przy czym powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione masą zale-
wową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. Jeżeli do wykonania ścieków terenowych 
zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED – karta 01.03., to połączenie pre-
fabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów prze-
znaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akcepta-
cji.  
W czasie robót należy sprawdzić, czy wymiary wykopu oraz zagęszczenie podłoża są zgod-
ne z dokumentacją projektową. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.  
Sprawdzeniu wykonania ławy podlegają: 
- linia ławy w planie z tolerancją kierunku  ±  2 cm na każde 100 m ławy, 
- niweleta górnej powierzchni ławy z tolerancją ± 1 cm na każde 100 m ławy, 
- grubość ławy co 50 m z tolerancją ± 10% wysokości projektowanej , 
- szerokość górnej powierzchni ławy co 50 m z tolerancją ± 10% szerokości projektowa-

nej, 
- równości górnej powierzchni ławy co 50 m, 1 cm prześwitu pod czterometrową łatą. 
Sprawdzeniu wykonania ścieku podlegają: 
- niweleta ścieku z tolerancją ± 1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku, 
- równość podłużna ścieku co 50 m, 0,8 cm prześwitu pod czterometrową łatą, 
- wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 m, 
- grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, z tolerancją ± 1 cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

    
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykop pod ławę, 
- wykonana ława, 
- wykonana podsypka. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozy-
tywne. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1m ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania wraz z rozładunkiem, 
- wykonanie koryta pod ściek, 
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
- ułożenie prefabrykatów ścieku, 
- wypełnienie spoin między prefabrykatami zaprawą cementowo-piaskową, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków ścieków. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy 
1. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250  Beton zwykły 
3. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. 
6. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych    
               
Inne dokumenty 
1. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Bu-

downictwa Komunalnego, Warszawa 1987 r. 
2. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt–Warszawa 1987 r. 


