
 

 

  D-05.03.23/a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. 

 

  
    1. Wstęp.  

 

    1.1. Przedmiot SST.  

 

            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zadaniu pn: 

      „Budowa parkingów wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w m. Wola Mielecka” 

 

    1.2. Zakres stosowania SST.  

 

            Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

      

    1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

           Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej  

 

    1.4. Określenia podstawowe.  

 

    1.4.1. Betonowa kostka brukowa – produkowana w postaci drobnowymiarowych kształtek z betonu nie barwionego 

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowych, o różnym kształcie i określonych gabarytach wymiarowych. 

 

            Górna powierzchnia kształtek (powierzchnia licowa) może mieć makroteksturę chropowatą lub gładką, ze 

wzorkiem lub bez, ograniczoną płaszczyznami prostopadłymi(kostka bez sfazowania) lub ukośnymi (kostka ze 

sfazowaniem). 

 

            W zależności od wymiaru wysokości kształtek betonowych rozróżnia się betonową kostkę brukową o grubości „g”: 

 

- 55 mm ≤ g < 80 mm 

- g ≥ 80 mm 

 

W zależności od wytrzymałości na ściskanie betonową kostkę brukową dzieli się na dwie klasy: 

 

- klasa „50” – kostka brukowa o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa 

- klasa „35” – kostka brukowa o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa 

 

W zależności od wyglądu zewnętrznego (Tablica 1) kostkę brukową betonową dzieli się na dwa gatunki: 

- gatunek 1 

- gatunek 2 

   

    1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 

DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".  

 

    1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inzyniera. 

 

            Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

    2. Materiały.  

 

    2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

    2.2. Materiały do produkcji kostki brukowej betonowej. 

 

    2.2.1. Cement. 

 



 

 

               Do produkcji kostki betonowej należy stosować cementy klasy nie niższej niż 32,5 

               wg. PN-EN 197-1: 2002 r.    

 

     2.2.2. Kruszywo. 

 

               Do produkcji kostki betonowej należy stosować kruszywa spełniające wymagania norm: PN-B-06712: 1986, PN-

B-06250: 1988 pkt. 3.2. 

  

     2.2.3. Woda. 

 

               Woda powinna spełniać wymagania  PN-B-32250: 1988. 

 

     2.2.4. Dodatki do betonu. 

 

               Powinny spełniać wymagania PN-B-06250 pkt. 3.4. oraz odpowiednich norm przedmiotowych i aprobat 

technicznych. 

 

                Dodatki do betonu mają za zadanie zapewnić kostce większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na działanie mrozu i soli. 

  

     2.2.5. Mieszanka betonowa. 

 

               Do produkcji betonowej kostki brukowej należy stosować mieszankę betonową wg.PN-B-06250: 1988, 

zapewniającą uzyskanie wymaganych właściwości wyrobu. Do wykonywania poszczególnych warstw w kostkach 

dwuwarstwowych stosuje się mieszanki betonowe o różnych składach, przy czym mogą być one odrębnie barwione. 

 

    2.3. Wyroby gotowe. 

 

           Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę (IBDiM) a 

każda partia dostarczona na budowę deklarację zgodności producenta. 

 

    2.3.1. Wygląd zewnętrzny kostki. 

  

              Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni, krawędzi oraz naroży kształtek nie  

              powinny przekraczać wartości podanych w Tablicy 1. 

 

              Tablica 1. 

 

Lp.                Właściwości                        Wymagania 

           Gatunek 1         Gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

- tekstura 

 

- rysy i spękania 

 

- kolor według katalogu dostawcy 

 

 

 

- przebarwienia 

 

 

 

 

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 

 

- naloty wapienne 

 

jednorodna w danej partii 

 

niedopuszczalne 

 

jednolity dla danej partii 

 

 

 

dopuszczalne niekontras-

towe przebarwienia na 

pojedynczej kostce  

 

 

niedopuszczalne 

 

dopuszczalne 

 

jednorodna w danej partii 

 

niedopuszczalne 

 

dopuszczalne różnice w 

odcieniu tego samego koloru 

 

dopuszczalne kontrastowe 

przebarwienia tego samego 

koloru na pojedynczej kostce 

 

niedopuszczalne 

 

dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 

- dopuszczalna wielkość (długość i    

   szerokość) 

 

2 szt. 

30 mm × 10 mm 

 

2 szt. 

50 mm × 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 

przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 

- dopuszczalna wielkość (długość i    

   głębokość) 

 

2 szt. 

20 mm × 10 mm 

 

2 szt. 

30 mm × 10 mm 



 

 

 

2.3.2. Kształt i wymiary. 

 

          Kształt i wymiary betonowej  kostki brukowej powinny być zgodne z katalogiem producenta.  

 

          Dla gatunku 1 i 2 dopuszcza się następujące odchyłki od  wymiarów: 

 

          - długości i  szerokości  ± 3 mm, 

          - grubości                       ± 5 mm, 

 

 2.3.3. Wytrzymałość na ściskanie. 

 

          Średnia wytrzymałość na ściskanie, zbadana na 5 kostkach powinna być nie mniejsza niż: 

 

- dla klasy „50” [kostka o grubości g ≥ 80 mm]                – 50 MPa 

- dla klasy „35” [kostka o grubości 55 mm ≤ g < 80 mm] – 35 MPa.  

2.3.4. Nasiąkliwość. 

 

          Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5 % wg. PN-B-06250. 

  

2.3.5. Mrozoodporność. 

 

          Odporność kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250  powinna być 

          taka, że po 30 cyklach zamrażania i odmrażania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach  

          zamrażania i odmrażania w wodzie zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: 

 

- kostki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczać  5 % masy próbek nie zamrażanych.  

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie  

      zamrażanych nie powinno być większe niż 20 %. 

 

2.3.6. Ścieralność. 

 

          Ścieralność badana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie powinna  

          przekraczać: 

 

- dla kostki klasy „50” – 3,5 mm 

- dla kostki klasy „35” – 4,5 mm  

 

 2.4.   Materiały na podsypkę i do wypełnienia  spoin oraz szczelin nawierzchni. 

 

         Jeśli dokumentacja projektowa  lub SST nie ustala inaczej to należy stosować  

         na podsypkę  następujące materiały : 

        a) na podsypkę piaskową : 

                          - piasek naturalny wg. PN-B-11113:1996 odpowiadający wymaganiom dla  

                            gatunku 2 lub 3                , 

 

                      - piasek łamany ( o,075 -2) mm , mieszankę drobną granulowaną ( 0,075-4) mm   

                        albo miał ( 0-4)mmm , odpowiadający wymaganiom N-B-11112:1996 

       b) na podsypkę cementowo- piaskową 

                       -mieszankę cementu i piasku  w stosunku 1:4  z piasku naturalnego spełniającego   

                        Wymagania dla gatunku 1 wg PN-B- 11113:1996 , cementu powszechnego użytku  

                        spełniającego wymagania PN-EN 197-1:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej  

                        wymaganiom  PN-B-32250 :1988  , 

       c) do wypełnienia spoin w nawierzchni  

                        -   na podsypce piaskowej  - piasek zgodnie z wymaganiami wg pkt2.4. a) 

                        -  na podsypce cementowo-piaskowej  - zaprawę cementowo – piaskową 1:4                    

                           spełniającą wymagania wg pkt 2.4.b 

3. Sprzęt. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej. 



 

 

 

       Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

  

       Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka  szczotkami. 

 

       Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

       Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie 

lub krawężnikach. 

 

4. Transport.  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

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

 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych. 

 

        Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

        Betonowa kostka brukowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

minimum 70 % wytrzymałości wymaganej klasą wg. pkt. 1.4.1. 

  

5. Wykonanie robót.  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 

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

 

5.2. Podłoże i koryto. 

 

       Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub 

nasypowy o WP ≥ 35. 

 

       Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 

pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 

niewysadzinowego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 

zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

       Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami 

SST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

 

5.3. Podbudowa. 

 

       Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być  zgodny z dokumentacją 

projektową. 

 

       Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

 

       - grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

       - kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

       - podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa lub inny rodzaj podbudowy określony w dokumentacji projektowej. 

 

       Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 

rodzaju podbudowy. 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni. 

 

       Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg 

BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez 

Inzyniera.. 

 

5.5. Podsypka. 

 

       Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 

       Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna  



 

 

       wynosić po zagęszczeniu 3 – 5 cm a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny  

       być zgodne z pkt 2.4. 

       Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  

       ± 1cm. 

       Podsypkę piaskowa należy równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami lub  

       zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

       Podsypkę cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 przygotowuje się w betoniarkach a następnie  

       rozściela na uprzednio zwilżonej podbudowie. 

       Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym,  

       lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

       Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania  

       cementu w podsypce. 

 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 

 

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. 

 

        Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania  

        powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.6.2. Warunki atmosferyczne. 

 

       Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać  

       przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 

       jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli 

       w nocy spodziewane SA przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 

        przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.). 

 

       Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach  

       otoczenia.  

  

5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek. 

 

       Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 

       Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza  

       skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej   

       układanych deseni. 

 

       Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym  

       kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich  

       ułożenia z wymaganą dokładnością. 

 

       Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie  

       ubijania podsypka zagęszcza się. 

 

       Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,  

      włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń  

      oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 

      Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać  

      elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie  

      krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych  

      wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka ciętą, przycinana na budowie specjalnymi  

      narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

 

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek. 

 

      Po ułożeniu kostek należy wypełnić spoiny na pełną  głębokość: 

 

      a) piaskiem spełniającym wymagania pkt. 2.4.a, jeśli nawierzchnia jest na podsypce  

          piaskowej, 

 

      b) mieszanką cementowo-piaskową spełniają wymagania pkt. 2.4.b, jeżeli nawierzchnia jest  

          na podsypce cementowo-piskowej a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek  

          ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

 



 

 

         Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  

         z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

         Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 

         i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

         Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na  

         kostki całe. 

5.6.5. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 

       Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do  

       użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

 

       Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi mieszanka  

       cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o  

       grubości od 3,0 do 4,0cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

       Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do  

       3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do  

       użytku. 

 

6. Kontrola jakości.  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 

        ogólne”. pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 

         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży Kierownikowi Projektu aprobatę  

         techniczną na kostkę przeznaczoną do wbudowania oraz atest producenta.   

  

6.3. Badania w czasie robót. 

 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy. 

 

          Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumen- 

          tacją projektową i odpowiednimi SST. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki. 

 

          Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

          i podłużnych polega  na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

          pkt. 5.5 niniejszej SST. 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 

 

          Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 

          brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 

          projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej  SST: 

  

       - pomierzenie szerokości spoin, 

       - sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

       - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

       - sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 

 

6.4.1. Nierówności podłużne. 

 

          Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z  

          BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

 

6.4.2. Spadki poprzeczne. 

 

          Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

          z tolerancją +0,5 %. 

 

6.4.3. Niweleta nawierzchni. 



 

 

 

          Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni rzędnymi projektowanymi 

          nie powinny przekraczać ± 1 cm, 

 

6.4.4. Szerokość nawierzchni. 

 

          Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

          niż ± 5 cm. 

 

6.4.5. Grubość podsypki. 

 

          Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny  

          przekraczać ± 1,0 cm. 

 

6.5. Częstotliwość pomiarów. 

 

        Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

        wymienionych w pkt. 6.4. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych 

         robót. 

 

         Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były 

         przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m²  nawierzchni i w punktach 

         charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 

         gdzie poleci Kierownik Projektu. 

 

7. Obmiar robót. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

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

       pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 

       Jednostką obmiarową jest m²  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

       kostki brukowej. 

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

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

       pkt. 8. 

 

       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

       Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według  

       pkt. 6  dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 

       - przygotowanie podłoża, 

       - ewentualnie wykonanie podbudowy, 

       - wykonanie podsypki, 

       - ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 

       Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

9. Podstawa płatności. 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. . 

 

       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  

       ogólne” pkt. 9. 

 



 

 

         Cena wykonania 1 m² nawierzchni z kostki  brukowej betonowej obejmuje:  

 

        - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 

        - oznakowanie robót, 

        - przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  

        - zakup materiałów, 

        - dostarczenie materiałów, 

        - wykonanie podsypki,  

        - ułożenie i ubicie kostki,  

        - wypełnienie spoin,  

        - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

    10. Przepisy związane.  

 

          Normy i dokumenty powołane: 

 

          1. PN-B-04111           - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy  

                                                Boehmego. 

 

          2. PN-B-06250: 1988 - Beton zwykły.  

          3. PN-B-06712: 1986 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  

 

          4.PN-B-11112:1996  -  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

 

          5. PN-B-11113:1996  - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

                                                drogowych; piasek. 

 

          6. PN-EN 197-1        - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

                                               powszechnego użytku. 

 

          7. PN-B-32250: 1988 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

          8. BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

                                                 dróg, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 

                                                 i obrzeża. 

 

          9. BN-68/8931-04      - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

                                                 planografem i łatą. 

 

       10. Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka  

             brukowa. 

 

       11. Procedury badawcze IBDiM dotyczące badań kostki brukowej: 

      

             PB-TW-01/96 Wygląd zewnętrzny 

             PB-TW-02/96 Kształt i wymiary 

             PB-TW-03/96 Wytrzymałość na ściskanie 

             PB-TW-04/96 Morozoodporność 

             PB-TW-05/96 Nasiąkliwość 

             PB-TW-06/96 Ścieralność 

 

 

 

 

 

 

 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

 1. W s t ę p.  

 

 1.1. Przedmiot SST.  

 

        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

         z ustawieniem krawężników betonowych na drodze: 

 „Budowa parkingów wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w m. Wola Mielecka” 

 



 

 

 1.2. Zakres stosowania SST.  

 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

        zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 1.3. Zakres robót objętych SST.  

  

        Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawieniu krawężników betonowych 

        poz. 3.1 przedmiaru robót 

 

 1.4. Określenia podstawowe.  

 

        Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca  

        obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.  

        Podsypka - warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w wysokości  

        krawężnika. 

        Krawężnik_ - prefabrykowana belka betonowa odgraniczająca chodnik dla pieszych od jezdni.  

        Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  

        i  ST -D-00.00.00 - "Wymagania ogólne". 

 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

       Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  

       Projektową, ST i poleceniami Inżyniera  Ogólne wymagania podano w ST D--00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

 2. M a t e r i a ł y.  

 

 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.  

 

        Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00  "Wymagania ogólne".  

 

 2.2. Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników.  

  

 2.2.1. Krawężniki betonowe.  

 

           Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach  

           zgodnie z Zał. Nr. 1. Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm  

           BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03.04. Każda partia dostarczonych na budowę krawężników  

           powinna  posiadać deklarację zgodności producenta.  

           Wymagania dla krawężników są następujące: 

           Krawężniki uliczne powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) Wygląd zewnętrzny - powierzchnie elementów powinny być  bez rys, pęknięć i ubytków betonu w fakturze z 

formy. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 

i krawędzi elementów nie  powinny przekraczać wartości  podanych w tab. 1 normy  BN-80/6775-03.01. 

b) Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.  Odchyłki 

wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 2 normy BN-80/6775-03.04 ( 8 mm dla 

długości, 3 mm  dla wysokości i szerokości). 

c) Krawężniki powinny być wyprodukowane z betonu klasy co  najmniej B 25 odpowiadającego wymaganiom 

normy PN-88/B-06250  "Beton zwykły".  

d) Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 - 

"Beton zwykły". 

e) Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250.  

f) Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31,6 kN  zgodnie z Biuletynem PKNMiJ Nr. 7/87. 

            Wymienione badania należą do zakresu badań pełnych wykonywanych przez producenta w ramach  

            okresowej kontroli jakości. Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy deklarację zgodności. Krawężniki 

            można składować na otwartej przestrzeni na podłożu  wyrównanym i odwodnionym, w pozycji wbudowania.  

 

 2.2.2. Beton na ławę fundamentową.  

 

           Beton na ławę fundamentową  pod krawężnik powinien być klasy B 15.  

           Beton powinien być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z  wymaganiami normy PN-88/B-06250. 

           Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy  PN-86/B-06712. 

           Kształt i wymiary ławy fundamentowej wg BN-64/8845-02 zaakceptowane przez Inżyniera  

 

 2.2.3. Cement. 

 

           Cement do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy  PN-EN-197-1. 



 

 

            Magazynowanie cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN-88/673108. 

 

 2.2.4. Piasek. 

 

           Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy  PN-79/B-06711. 

           Piasek średnio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na ławie  

           fundamentowej powinien spełniać wymagania normy  BN-87/6774-04. 

 

 2.2.5. Woda. 

 

           Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna odpowiadać wymaganiom  

            normy PN-88/B-32250. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 

   

 2.2.6. Bitumiczna masa zalewowa. 

 

           Bitumiczna masa zalewowa powinna spełniać wymagania normy BN-74/6771-04. 

           Zalewy bitumiczne nowo wprowadzone do powszechnego stosowania powinny posiadać aprobatę  

           techniczna wydaną przez odpowiednią instytucję np. IBDiM W-wa. 

 

 3. S p r z ę t. 

 

 3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

  

        Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-00.00.00  "Wymagania ogólne". 

        Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót,  

        zostaną przez Inżyniera  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

 3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników. 

 

         Roboty związane z ustawieniem krawężników mogą być wykonywane  ręcznie i przy użyciu  

         sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez  Inżyniera  

  4. T r a n s p o r t. 

 

 4.1. Warunki ogólne transportu. 

 

        Ogólne warunki transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

 4.2. Transport krawężników betonowych. 

 

        Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu. Krawężniki należy  

        układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.  

        Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed  uszkodzeniem mechanicznym, 

        a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości  

        tej warstwy. 

 

 5. W y k o n a n i e   r o b ó t. 

 

 5.1. Wykonanie koryta pod ławę. 

 

        Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane.  

        Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze". Wymiary koryta pod ławę powinny  

        być dostosowane do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz do głębokości i usytuowania   

        krawężnika w planie. Koryto może być wykonane ręcznie lub mechanicznie w sposób nienaruszający  

        struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczone. 

 

 5.2. Wykonanie ławy pod krawężnik. 

 

         Ławy betonowe należy wykonywać w szalowaniu. 

         Beton rozścielony w szalowaniu powinien być zagęszczony i wyrównany, zgodnie z  

         warunkami normy PN-63/B-6251. Co 50 m należy wykonać  szczeliny dylatacyjne    

         wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom normy BN-74/6771/04. 

 

 5.3. Ustawienie krawężników. 

 

        Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki cementowo- 

        piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm po zagęszczeniu. 

        Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 



 

 

        Spoiny należy wypełniać zaprawą cementową wg. PN-90/B-014501. 

        Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

        Po wykonaniu, spoiny należy pielęgnować wodą. 

        Spoiny między krawężnikami nad szczeliną dylatacyjną ławy fundamentowej oraz szczelinę  

        między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią drogową należy wypełnić masą zalewową. 

  

 6. K o n t r o l a   j a k o ś c i   r o b ó t. 

 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

 

        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

 6.2. Ocena krawężników. 

 

        Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2 należy wykonywać dla każdej partii  

        dostarczonej na budowę. 

         Ilość ocenianych elementów zależy od liczności partii i powinna być zgodna z warunkami  

         podanymi w tab. 3   normy BN-80/6775-03.01. 

         W tab. 3 podana jest również liczba kwalifikująca i dyskwalifikująca ocenianą partię  

         elementów. Na wniosek Inżyniera mogą być wykonane dodatkowe badania cech  

         krawężników objętych badaniami pełnymi. 

 

 6.3. Sprawdzenie przygotowania koryta. 

 

        Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z wymaganiami  

        podanymi w pkt. 5.1. 

 

 6.4. Sprawdzenie wykonania ław. 

 

        Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z  dokumentacją, dopuszczalna  

      tolernacja  1 cm na każde  100 m, 

        -     wysokość (grubość) ław z tolerancją  10% wysokości projektowanej (w 2 pkt. na 100m), 

        -     szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją   20 % szerokości projektowanej  

       (w 2 punktach na 100m), 

- równość górnej powierzchni ławy (2 punktach na 100 m) - tolerancja prześwitu < 1 cm. 

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - tolerancja 2 cm na 100 m ław, 

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ław na próbkach  

      sześciennych o boku 15 cm, wg  PN-88/B-06250. 

         Należy pobrać do badań co najmniej 3 próbki z partii wbudowanego betonu. 

 

 6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężnika. 

 

        Sprawdzeniu podlega: 

- Odchylenie linii krawężników w planie - max odchylenie może wynieść 1cm na każde 100m. 

- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej - tolerancja 1 cm na każde 100 

m badanego krawężnika. 

- Równość górnej powierzchni krawężników sprawdzana przez  przyłożenie w dwóch  

      punktach, na każde 100 m krawężnika,  trzymetrowej łaty. 

- Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika a przyłożoną łatą nie może przekraczać  

             1 cm. 

- Dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10m). 

        Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że krawężnik został  

        ustawiony prawidłowo. 

 

 7. O b m i a r   r o b ó t. 

 

     Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego krawężnika betonowego, na podstawie  

     Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 

 

 8. O d b i ó r   r o b ó t. 

 

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

    Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań laboratoryjnych materiałów,   materiałów 



 

 

    kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót  

    z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. 

 

 9. P o d s t a w a   p ł a t n o ś c i. 

 

     Płatność za 1 m ustawionego krawężnika betonowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem  

     i oceną jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

     Cena robót związanych z ustawieniem krawężnika obejmują: 

     - prace pomiarowe  

     - zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów  

     - wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku  

     - rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozebranie szalunku 

     - ustawienie krawężników na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm.  

     - wypełnienie masą zalewową szczelin między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią.  

     - zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie 

     - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 

 

 10. P r z e p i s y   z w i ą z a n e. 

 

       Normy: 

 

       1. PN-88/B-06250        - "Beton zwykły". 

       2. PN-63/B-06251        - "Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne". 

       3. PN-79/B-06711        - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych". 

       4. PN-86/B-06712        - "Kruszywa mineralne do betonu". 

       5. PN-90/B-14501        - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

       6. PN-88/B-32250        - "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

       7. PN-EN-197-1           - Cement. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów   

                                               powszechnego użytku. 

       8. BN- 88/6731-08       - "Cement. Transport i przechowywanie". 

       9. BN-80/6775-03.01   - "Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

                                                parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania”. 

    10. BN-80/6775-03.04   - "Elementy nawierzchni dróg, ulic. Krawężniki i obrzeża betonowe". 

    11. PN-B-11113           - "Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

                                             Piasek". 

    12. BN-64/8845-02      - "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 

    13. BN-74/6771-04      - "Drogi samochodowe. Masa zalewowa". 

    14. PN-68/B-06250      - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

                                             i badania przy o 

  

 

 

 

 

 

D-01.02.04. ROZEBRANIE ELEMENTÓW ULIC 

 
   1. Wstęp.  

 

   1.1. Przedmiot SST.  

 

        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót  

        związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic na drodze : 

        „Budowa parkingów wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w m. Wola Mielecka” 

 

   1.2. Zakres stosowania SST.  

 

        SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 

1.1.  

   

   1.3. Zakres robót objętych SST.  

 

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu  rozbiórki następujących elementów: 

 

        poz. 1.11 – 1.19 przedmiaru robót 

           

          



 

 

        Materiał pochodzący z rozbiórki elementów dróg, ulic i ogrodzeń będzie – w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru – 

klasyfikowany na dwie grupy: 

 

- nadający się do ponownego wbudowania (kruszywo kamienne,  kostka betonowa) 

- nie nadający się do ponownego wbudowania (gruz). 

 

   1.4. Określenia podstawowe.  

 

        Stosowane określenia podstawowe  są zgodne SST D-00.00.00 i odpowiednimi  polskimi normami. 

 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

                      

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru  

         Ogólne wymagania podano w SST D-00.00.00.   

  2. Materiały. 

 

      Nie występują. 

 

  3. Sprzęt.  

 

      Sprzęt  pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru 

      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  do robót.                                                                                                 

 

      Do wykonania robót należy stosować:  

 

g) koparki 

h) samochody ciężarowe 

 

      lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

   4. Transport.  

 

      Transport powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-00.00.00.  

 

      Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami  

      transportowymi na miejsce wskazane przez  Inspektora Nadzoru 

 

      Środki  transportu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru 

 

   5. Wykonanie robót.  

 

      Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia 

      wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników oraz ogrodzeń, 

      w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane 

      przez  Inspektora Nadzoru 

 

      Warstwy nawierzchni należy usunąć mechanicznie w sposób określony w dokumentacji 

      projektowej lub przez  Inspektora Nadzoru 

      W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementów betonowych 

      (krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, bariery) dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych. 

 

      Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

       powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce określone w dokumentacji 

       projektowej lub wskazane przez  Inspektora Nadzoru 

       Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione zgodnie z zapisami ustawy  o  odpadach (pkt. 10). 

 

 

       Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 

       do poziomu otaczającego terenu i zagęścić, zgodnie z wymaganiami określonymi  w BN-72/8932-01 „Roboty 

ziemne”. 

   

   6. Kontrola jakości robót.  

 

i) Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót rozbiórkowych oraz stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do wykorzystania. 



 

 

 

j) Kontrolę zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.01.01. – „Roboty ziemne”. 

 

k) Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-00.00.00. 

 

   7. Obmiar robót. 

 

      Jednostką obmiarową  robot związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

 

   

      -    dla nawierzchni i chodnika                               - m
2 

      -    dla krawężnika, obrzeża, barier i ogrodzeń     - mb 

     -     dla  podbudowy kamiennej                              - m
3 

  

      Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru. 

      Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

      Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji 

      projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

      Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie będą  

      stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

   8. Odbiór robót. 

 

      Odbioru robót związane z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń dokonuje Inspektor Nadzoru po  pisemnym zgłoszeniu 

robot do  odbioru przez Wykonawcę. 

      Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

      Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez  Inspektora Nadzoru 

      Ogólne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00. 

                                                                  

   9. Podstawa płatności. 

 

      Płatność należy ustalić na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.7, zgodnie z obmiarem  

      i oceną jakości robót.  

  

 

  

      Cena wykonania robót obejmuje:  

 

      - oznakowanie robót, 

      - rozebranie (zerwanie) elementów dróg i ulic wyszczególnionych w pkt. 1.3. 

      - odwiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez  Inspektora Nadzoru 

      - uporządkowanie miejsca prowadzonych robot, 

      - ewentualne wypełnienie dołów (wykopów) gruntem i zagęszczenie. 

- w przypadku materiałów nadających się do ponownego wbudowania – ( kruszywo kamienne) 

- w przypadku gruzu (stanowiącego własność Wykonawcy) koszt odwozu na wysypisko/  

   składowisko lub ich utylizacja wraz z kosztami wszelkich uzgodnień i zezwoleń z tym związanych.      

 

   10. Przepisy związane. 

 

         -  BN-77/8931-12       -  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 

         -  PN-S-02205             -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

                                                 Wymagania i badania. 

 

   - Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz  Spraw              

     Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

      drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393). 

 

   - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. 

     w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania       

      nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729). 

 

   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie  



 

 

      szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz   

      urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach     

      (Dz.U. nr 220 poz.2181). 

 

    - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622  

       z późn. zm.). 

 

    - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.). 

 

    - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996     

       późn. zm.). 

 

   - uchwały rad gmin w sprawie j.w. 

 

   - Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim  

           powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430). 
 
D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

drogowych na zadaniu pn:  

„Budowa parkingów wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w m. Wola Mielecka” 

1.2.Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach leśnych wewnątrz 

zakładowych  przeciwpożarowych. 

 
D-01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH DROGI 
D-05.03.11 FREZOWANIE  
D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 
D-03.02.01a KANALIZACJA DESZCZOWA , STUDZIENKI ŚCIEKOWE  
D-04.04.03 PODBUDOWA Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO 
D-04.05.01d ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STA. CEMENTEM 
D-05.06.05g WARSTWA WIĄŻĄCA  Z B.A. 

 1.3.Określenia podstawowe 

Grupa robot: 45233225-2 

 

Klasa robot: wg poszczególnych rozdziałów ST 

Kategoria robot: wg poszczególnych rozdziałów ST 

Budowa - przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Przebudowa - przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych 

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. W przypadku 

dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany pasa istniejącej 

drogi. 

W przypadku dróg leśnych należy zwrócić uwagę, że zgodnie z rozdz. 1 art. 3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 

1991 r. (tekst jednolity obwieszczenia Marszałka Sejmu z dnia 15 marca 2005 r. - Dz. U. nr 45 z 2005 r. poz. 435), drogi 

leśne są lasem. W związku z tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych 

numerów działek ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu, na którym znajdują 

się: jezdnia z poboczami tworząca koronę drogi, skarpy wykopów i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia 

odwadniające, zjazdy.. 

Remont - przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 



 

 

budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Budowla - przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego 

część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Inspektor Nadzoru  - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

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

pasami dzielącymi jezdnie. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

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

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

Książka obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 

Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 

Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

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

atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 



 

 

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

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać 

się z jednej lub  dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 

przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 

odcinającą. 

e) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 

mrozu. 

h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 

nawierzchni leżącej  powyżej, 

 i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

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

mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego 

na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią 

urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 

bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Polecenie Inżyniera/ - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

Przedsięwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek 

zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 

konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 



 

 

Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego.. 

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 

kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 

zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4. 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 dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 1.4.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy wylesiony teren budowy, 

dziennik budowy /-wewnętrzny wydany i opieczętowany przez Nadleśnictwo/ oraz dokumentację projektową i ST. 

 1.4.2.Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa uproszczona będzie zawierać opis techniczny rysunki oraz przedmiar robót, który nie 

stanowi podstawy do wyceny Ilości podane w stosunku do Pozycji w każdym Przedmiarze stanowią szacunkową ilość 

każdej kategorii robót i są podawane jako udogodnienie w celu ukonstytuowania wspólnej podstawy dla ofert. 

Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż będzie się od niego wymagać prowadzenia ilości robót wskazanych pod 

jakakolwiek pojedynczą pozycją w PR lub że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w 

Przedmiarach. 

Przy dokonywaniu wyceny pozycji, należy odwołać się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych i 

odpowiednich Rysunków w sprawie ukierunkowania i opisu robót oraz materiałów, podaje się je, aby Oferenci 

dysponowali pewną wspólną platformą odniesienia przy przedstawianiu Oferty. Oferenci winni bardzo dokładnie 

rozważyć wszystkie sprawy podane w Dokumentacji Oferty Przetargowej. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w przynajmniej w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i  elementów budowli  muszą  być jednorodne  

i  wykazywać zgodność z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

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

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 



 

 

środowiska na terenie i wokół 

 terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-uszkadzaniem drzew 

-zanieczyszczaniem gleby leśnej olejami /z pracującego sprzętu/ 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, 

-możliwością powstania pożaru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną 

1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej szczególnie w okresie suszy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 1.4.5.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 1.4.6.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zapewni wykonanie robót zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 1.4.7.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia robót do daty ostatecznego odbioru robót i przekazania drogi Zamawiającemu. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła zakupu materiałów oraz świadectwa jakości, lub inny dokument stwierdzający przydatność tych materiałów. 

Dotyczy to szczególnie materiałów nawierzchniowych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w 

czasie postępu robót 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót oraz środowisko leśne. Sprzęt winien być sprawny technicznie bez nieszczelności 

szczególnie w układach paliwowych, olejowych i wydechowych. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym umową 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami. 



 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST i Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej Polecenia Inspektora 

Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1.Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

 6.2.Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy zostanie wydany przez Zamawiającego. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

l) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru. 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót: zanikających,  ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych - obmiary 

podstawowych  parametrów technicznych z załączonymi wynikami pomiarów kontrolnych i końcowych 

m) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

n) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca przyjmuje do wykonania podpisem lub podpisuje 

z zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 



 

 

a) protokół przekazania terenu budowy, 

protokół odbioru robót, 

b)  protokół obmiaru robót. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą przechowywane przez Wykonawcę. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą po akceptacji Inspektora Nadzoru załączone do dziennika budowy. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy. 

 7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą rozliczone według dowodów wydania materiałów.  

 7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Komisja ustalona przez Zamawiającego. 



 

 

 8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Jeśli takowy przewiduje umowa.  

 8.4. Odbiór ostateczny robót 

 8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja wyznaczona  przez Zamawiającego w obecności  Inspektora  Nadzoru  i 

Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

dziennik budowy (oryginał), z protokółami odbioru i wynikami pomiarów podstawowych parametrów drogi, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

 8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie na podstawie kosztorysu opartego na 

cenach jednostkowych. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 

lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

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



 

 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koszt wybudowania objazdów – jeżeli zaistnieje taka konieczność 

Koszt utrzymania objazdów obejmuje 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie  

b) utrzymanie płynności ruchu  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów obejmuje: 

a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 

VAT. 

 

 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej 

 (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz .U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 

przeciwpożarowego lasów, Dz. U. nr 58, poz. 405. 
 

                                           D-08.03.01.  

                                    OBRZEŻA BETONOWE 
 

1. WSTĘP.  

 

1.1. Przedmiot SST.  

 

        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót  

        związanych z ustawieniem obrzeży betonowych  na drodze: 

                      

Przebudowa ulicy Ćwiklinskiej w Mielcu 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  

 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

        i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

 

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 

        z ustawieniem obrzeży betonowych zgodnie z Dokumentacja Projektową i obejmują: 

poz. 3.2 przedmiaru robót 

 

1.4. Określenia podstawowe.  

 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa stosowana  przy budowie dróg  

          i ulic jako element oddzielający jezdnię  od chodnika lub poboczy.  

 

1.4.2. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu mająca za  zadanie wyrównanie   

          różnic w wysokości i nierówności podłoża.  



 

 

 

          Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  

          i SST D-M-00.00.00 "Wymagania  ogólne".  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

         z  Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami  Kierownika Projektu.  

        Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

  

 2. MATERIAŁY.  

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.  

 

        Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

 

2.2. Obrzeża betonowe chodnikowe.  

 

        Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy  BN-80/6775-03.01  

        i  BN-80/6775-03.04. Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna   

        posiadać deklarację zgodności producenta.  

 

        Wymagania dla obrzeży betonowych są następujące:  

 

- Wygląd zewnętrzny - powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków  

      betonu o fakturze z formy.  

              Krawędzie elementów powinny być proste i równe.  

 

- Kształt i wymiary elementu - powinny być zgodne z wymaganiami  Dokumentacji  

      Projektowej.  

              Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 2 normy  

              BN-80/6775-03.03. ( 8 mm dla długości,  3 mm dla wysokości i grubości elementu).  

 

- Obrzeża chodnikowe powinny być wyprodukowane z betonu klasy  co najmniej B 25, 

       wg. normy PN-88/B-06250 - "Beton zwykły".  

 

- Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0 %,  wg. PN-88/B-06250.  

 

- Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250.  

 

- Nośność obrzeża chodnikowego nie powinna być mniejsza niż 1,7 kN, zgodnie z 

wymaganiami podanymi w  Biuletynie PKNMiJ - Komunikat  Nr. 7/87 w sprawie zmian do  

norm branżowych.  

 

        Na podstawie badań tych cech producent wydaje odbiorcy deklarację zgodności z Polską  

        Normą. 

        Obrzeża betonowe należy składować w pozycji wbudowania.  

        Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego  

        uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na  

        beton.  

 

2.3. Cement.  

 



 

 

         Cement użyty do zaprawy cementowej, do spoinowania  elementów powinien spełniać  

        wymagania normy PN-EN 197-1. 

        Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08.  

 

2.4. Piasek.  

 

        Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy BN-87/6774-04  

        -"Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".  

  

 2.5. Woda.  

 

         Woda nie może podchodzić ze źródeł budzących wątpliwości  i powinna spełniać warunki  

        normy PN-88/B-32250.  

 

        Woda z wodociągu nie wymaga badań.  

 

3. SPRZĘT.  

 

3.1. Ogólne wymagania stosowania sprzętu.  

 

        Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

        Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące  zachowania wymagań  

        jakościowych robót, zostaną przez Kierownika Projektu  zdyskwalifikowane  

        i  niedopuszczone do robót.  

 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży.  

 

        Roboty związane z ustawieniem obrzeży betonowych należy  wykonywać ręcznie.  

 

4. TRANSPORT.  

 

4.1. Warunki ogólne transportu.  

 

        Ogólne warunki transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania  ogólne".  

 

4.2. Transport obrzeży.  
 

        Obrzeża powinny być transportowane w pozycji wbudowania (pionowej)  z nachyleniem  

        w kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem  

        mechanicznym.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

 

        Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

 

5.2. Ustawienie obrzeży.  

 

        Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża.  

        Wykop koryta pod obrzeże należy wykonać zgodnie z Dokumentacją  Projektową i normą  

        PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny  odpowiadać wymiarom obrzeża w planie.  

        Dno wykopu powinno być wyrównane i w razie potrzeby dogęszczone. 

        W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży  

        gruntem i ubijając go .  



 

 

         Obrzeża należy ustawić tak, by wyokrągleniem krawędzi wystawały ponad poziom 

chodnika.  

        Szerokość spoin między poszczególnymi elementami nie powinna przekraczać 1 cm.  

        Przed zalaniem zaprawą, spoiny należy oczyścić i zmyć wodą.  

 

        Spoiny po wykonaniu muszą być pielęgnowane wodą.                                     

 

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. Ocena jakości prefabrykatów.  

 

        Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania należy wykonać dla każdej partii  

        dostarczonej na budowę zgodnie z pkt. 2.2.  

 

6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoża.  

 

        Sprawdzenie wykonanego pod obrzeża wykopu polega na ocenie:  

  

        - równość dna wykopu, 

        - szerokość dna wykopu z tolerancją    1 cm.  

 

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzeży.  

 

        Sprawdzeniu podlegają:  

 

o) odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży chodnikowych  od niwelety projektowanej 

może wynosić  1 cm na każde 100 m  badanego ciągu obrzeży,  

 

p) równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu  pod łatą nie może przekraczać 1 

cm (na każde 100 m),  

 

q) odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej  może wynosić 1 cm na każde  

      100 m,  

 

r) dokładność wypełnienia spoin - wymagane jest wypełnienie  całkowite.  

 

        Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawione  obrzeże można uznać  

        za wykonane prawidłowo.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

 

    Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego obrzeża betonowego, na podstawie Dokumentacji  

    Projektowej i obmiaru w terenie.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 - "Wymagania   ogólne".  

 

     Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników badań materiałów,  

     wyników kontroli jakości robót, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu zgodności wykonania 



 

 

robót  

     z Dokumentacją Projektową,  SST i poleceniami Kierownika Projektu.  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

 

    Płatność za 1 m wykonanego obrzeża betonowego, należy przyjmować  zgodnie z obmiarem  

    i oceną jakości wykonanych robót na podstawie  wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

    Cena wykonania robót obejmuje:  

        -     zakup materiałów, 

        -    dostarczenie materiałów na budowę, 

s) prace pomiarowe,  

t) przygotowanie robót, 

u) wykonanie wykopu pod obrzeże, 

v) ustawienie obrzeży betonowych, 

w) obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem z jego ubiciem,  

x) wypełnienie spoin zaprawą cementową, 

y) pielęgnacja spoin wodą, 

z) przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

 

       NORMY: 
 

       1. PN-88/B-06250       - Beton zwykły.  

 

       2. PN-79/B-06711       - Kruszywa mineralne.  

                                              Piaski do zapraw budowlanych.  

 

       3. PN-EN-197-1          - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

                                              powszechnego użytku.  

 

       4. BN-88/6731-08.      - Cement. Transport i przechowywanie.  

 

       5. PN-88/B-32250       - Materiały budowlane.  

                                              Woda do betonów i zapraw.  

 

       6. BN-80/6775-03.01.  - Prefabrykaty budowlane betonowe.  

                                               Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  

                                               tramwajowych. Wspólne wymagania.  

 

       7. BN-80/6775-03.04.   - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  nawierzchni dróg, ulic,  

                                               parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża   

                                               chodnikowe.  

 

       8. PN-B-11113             - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 

       9. Biuletyn PKNMiJ Nr. 7/87 - Komunikat 72 w sprawie zmian do  norm branżowych. 

 

        

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                            D-05.03.11. 

                 Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej. 
    

 

1. Wstęp.  

 

1.1. Przedmiot SST.  

 

        Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące  

        wykonania i odbioru robót związanych  z frezowaniem na zimno nawierzchni bitumicznej  

        i podbudowy z gruntu stab. Cementem drogi  

        Przebudowa ulicy Ćwiklińskiej w Mielcu 

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

        

        Szczegółowa Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

        kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

 

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą frezowania nawierzchni bitumicznej na  

        zimno (rozbiórka podbudowy) i obejmują: 

 

        poz. 1.2-1.10 przedmiaru robót 

 

1.4. Określenia podstawowe.  

 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej  

             warstwy nawierzchni bitumicznej i podbudowy stabilizacji cementem , na określoną 

głębokość.  

 

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na   zimno.  

 

1.4.3. Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami i  

            definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót  oraz za ich zgodność z  

        dokumentacją projektową, SST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu.  

 

        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00.  “Wymagania ogólne”.  

 

 

   2. Materiały.  

 

      Nie występują.  

 

   3. Sprzęt.  

 



 

 

       Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej i 

podbudowy stabilizacji cementem na określoną głębokość z dokładnością określoną w punkcie 5 

niniejszej SST.  

 

       Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewnić zachowanie wymaganej równości  

       oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu.  

       Wymaganą równość określono w punkcie 5 niniejszej SST.  

       Do małych robót (naprawa części jezdni) Kierownik Projektu może dopuścić frezarki  

       sterowane mechanicznie.  

 

       Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych  

       naprawach szerokość bębna może być  dostosowana do szerokości skrawanych elementów  

       nawierzchni.  Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna  

       być co najmniej równa 1200 mm (frezarka musi być sterowana elektronicznie).  

 

      Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik  sfrezowanego materiału,  

      podający go z jezdni na samochody.  

 

      Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być zaopatrzone w 

      systemy odpylania.  

 

      Za zgodą Kierownika Projektu można dopuścić frezarki bez tego systemu:  

 

      a) na drogach zamiejscowych w obszarach niezabudowanych  

      b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.  

 

      Sprzęt użyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiadać pod względem typu i ilości  

      wymaganiom zawartym SST lub projekcie  organizacji robót.   

 

      Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie,  

      przy jak najmniejszych zakłóceniach  w ruchu.  

 

      Wykonawca może używać tylko frezarek zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.  

      Do uzyskania akceptacji sprzętu przez Kierownika Projektu Wykonawca powinien  

      przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości  

      przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny  koszt.  

 

   4. Transport.  

 

      Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę  frezarki bez postojów.  

      Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

  

 

 

 

   5. Wykonanie robót.  

 

   5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót.  

 

          Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości  i pochyleń zgodnych z  

          dokumentacją projektową.  

 

          Nierówności sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04  

          przy użyciu klina pomiarowego o szerokości 40 mm, nie powinny być większe od: 

 

          a)   8 mm jeśli na sfrezowanej warstwie układana jest w-wa ścieralna, 



 

 

 b) 11 mm jeśli na sfrezowanej warstwie układana jest w-wa wiążąca..  

 

          Kierownik Projektu może dopuścić większe nierówności w przypadkach  wątpliwych na  

          ulicach miejskich, ze względu na dużą ilość  elementów uzbrojenia.  

 

          Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony na sfrezowanej części  jezdni, to wówczas, ze  

          względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:  

 

 a) Należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię.  

 

 b) Przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość  podłużnych pionowych  

              krawędzi nie może przekraczać 40 mm.  

 

 c) Przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii 

              krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w p.b.), ale przy  

              głębokości większej od  75 mm wymaga on specjalnego oznakowania.  

 

 d) Pionowe krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny mieć klinowo  

              ścięte krawędzie.  

 

           Frezowanie nawierzchni na zimno jest wykonywane w celu:  

 

           -     profilowania istniejącej nawierzchni  przed wykonaniem nowej warstwy lub warstw  

nawierzchni . 

 

    5.2. Profilowanie istniejącej nawierzchni przed wykonaniem nowej warstwy lub     

           warstw   nawierzchni.  

 

          1. Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i poprzecznych  

               nawierzchni  i podbudowy stabilizacji cementem 

 

 2. Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego  

              poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi, oraz równość  

              powierzchni określoną w p. 5.1.  

              Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością  

              ±5 mm.  

 

 

 

 3. Jeżeli frezowanie obejmuje lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może  

              być sterowana mechanicznie, a wymiar  bębna skrawającego powinien być zależny od  

              wielkości robót  i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  

 

 4. Jeżeli po sfrezowaniu nawierzchni występują jeszcze łaty z  asfaltu lanego, należy je  

             dokładnie wyfrezować.  

 

   6. Kontrola jakości robót.  

 

       Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno  powinna obejmować  

       pomiary określone w tablicy 1.  

       Kierownik Projektu może określić inny zakres i częstotliwość pomiarów, w zależności od  

       warunków lokalnych.  

 

   Tablica 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni 

                        na zimno.  

 



 

 

Lp. Właściwość 

 

Częstotliwość badań kontrolnych 

   1. Równość podłużna Łatą 4-metr. co 20 metrów 

   2. Równość poprzeczna Łatą 4-metr. co 20 metrów 

   3. 

   4. 

Spadki poprzeczne                          

Szerokość frezowania 

co 50 m 

   5. Głębokość frezowania Na bieżąco, według SST           

    

                                         

      Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu określono w p. 5.1.  

      

      Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien być zgodny z określonym w  

      dokumentacji projektowej, z tolerancją  ± 0,5 %.  

     Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w dokumentacji projektowej z  

      dokładnością   ± 5 cm.  

  

      Głębokość frezowania powinna być zgodna z określoną w dokumentacji  projektowej  

      z dokładnością  ±5 mm.  

 

 7. Obmiar robót.  

 

     Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 nawierzchni frezowanej na określoną głębokość. 

     Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót.    

     Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.  

   

     Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo, sfrezowanych  powierzchni  

     nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych  

     na  piśmie przez Kierownika Projektu.  

 

     Nadmierna  głębokość sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia  w stosunku do  

     dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego  upoważnienia Kierownika Projektu, 

     nie mogą stanowić podstawy do roszczeń  o dodatkową zapłatę.  

 

     Sporządzony obmiar  Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym  

     w warunkach kontraktu. 

 

 

 8. Obiór robót.  

 

     Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w 

     SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

     Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych    

     robót. 

 

     Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zakończony obiekt. 

 

 9. Podstawa płatności.  

 

       Płatność za 1 m
2
  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 

       robót.  

       Zgodnie z dokumentacja projektową należy wykonać frezowanie nawierzchni na zimno.  

 

      Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:  

 

      - prace pomiarowe  



 

 

      - oznakowanie robót  

- frezowanie  

- koszt zakupu destruktu 

      - wywiezienie sfrezowanego materiału  

      - przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu  

  

  10. Przepisy związane.  

 

  10.1. Normy.  

 

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

 

   -  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz  Spraw              

      Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

      drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393). 

 

   -  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. 

      w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania       

       nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729). 

 

   -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie  

      szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz   

      urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach     

      (Dz.U. nr 220 poz.2181). 

 

    - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622  

      z późn. zm.). 

 

    - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.). 

 

    - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996     

      późn. zm.). 

 

   - uchwały rad gmin w sprawie j.w. 

 

   - Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim  

     powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430). 

 

 
 

 

                                            D-05.03.05/g. 

                Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 

                       dla dróg o  ruchu KR1 – KR2 i klasy G, Z 

      
   1. Wstęp.  

 

   1.1. Przedmiot SST.  

 

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące  

        wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu  

        asfaltowego 

 

        „ Przebudowa ulicy Ćwiklińskiej w Mielcu” 
 

   1.2. Zakres stosowania SST.  



 

 

 

         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i  

        kontraktowy przy zlecaniu i realizacji   robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

   1.3. Zakres robót objętych SST.  

 

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy  

        wykonywaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  0/20 lub 0/16 mm  

        i obejmują:  

 

           poz. 4.4 przedmiaru robót 
 

   1.4. Określenia podstawowe.  

 

        Definicje i określenia według odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania      

        ogólne".  

 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania  oraz za zgodność 

        z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Kierownika  Projektu.  

         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania  

        ogólne".  

 

   2. Materiały.                                                               

                                                                        

   2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.  

 

         Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania  

        ogólne".                                     

 

   2.2. Kruszywa.  

 

         Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą  nawierzchni dróg 

         o ruchu  KR1 – KR2 stosuje się kruszywa łamane  (granulowane i zwykłe) oraz  

         kruszywa naturalne. 

        Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST.  

 

   2.2.1. Kruszywo łamane granulowane - grysy.  

 

          Grysy kl. II gat. 1 i 2. 

          Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST.  

 

   2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne  granulowane.  

 

          Kruszywo z surowca skalnego litego. 

          Wymagania przedstawia Tablica 3 SST.  

 

   2.2.3. Kruszywo łamane zwykłe.  

 

          Kliniec 0/20 mm kl. I, II gat. 1, 2.  

          Wymagania podstawowe podano w Tablicy 7 SST.  

 

   2.2.4. Kruszywo naturalne.  

 

          Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano  w Tablicy 4. 



 

 

 

   2.2.5. Wypełniacz.   

 

          Wymagania podano w Tablicy 5.  

 

   2.3. Asfalt.  

 

           Do mieszanki mineralno-asfaltowej objętej niniejszą SST  należy stosować asfalt  

          drogowy  50/70. 

        

          Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6. 

 

   3. Sprzęt.  

                                                                     

   3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

        Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

  

         Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych  

        robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

   3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej (otaczarka). 

 

         Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą  jakość  

        wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce gwarantu- 

         jącej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych składników.                                    

 

         Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu  automatycznego  

        dozowania składników.  

         Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania  gotowej  

        mieszanki celem zapewnienia ciągłości produkcji. 

 

   3.3. Układarka. 

 

          Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki  sterowanej  

          elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej  

          następujące wyposażenie:  

 

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną  

      niweletą i grubością,  

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.  

  

        Uwaga: - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych  całą szerokością,  

        szerokość stołu powinna być dostosowana do  szerokości nawierzchni. 

 

   3.4. Walce do zagęszczania.  

 

         Do zagęszczania mieszanek min.-asf. należy stosować walce  statyczne ogumione i walce  

        mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną.  

         Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem  

        ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego.  
 

        Walce muszą być wyposażone:  

 

- w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do  



 

 

      przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych)  

- w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu utrzymania ich  

      temperatury. 

- w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania.                                                               

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej  (dot. walców  

      wibracyjnych).  

- w balast umożliwiający zmianę obciążenia.  
 

   3.5. Inny sprzęt.  
 

        Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak:  

        skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy  mieszanki, wiertnica do pobierania  

        próbek. 
 

   3.6. Sprzęt pomiarowy. 

  

         Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów  

        pomiarowych jak: łata, klin, taśma, niwelator,  termometr itp.  

 

   4. Transport. 

 

      Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania  ogólne".                                      

 

      Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:  

 

      - można używać wyłącznie samochodów samowyładowczych, 

      - samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg , 

      - powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać 

        w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki , 

      - samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w  

        czasie transportu , 

      - skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie  

        rozładunku. 

     - czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2     

godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości  

i wymaganej temperatury przy wbudowaniu. 

 

   5. Wykonanie robót.  

 

   5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

 

        Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".  

 

   5.2. Organizacja robót.  

 

         Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i  

         harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane roboty  

        nawierzchniowe.  

 

   5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.  

                                                                        

   5.3.1. Recepta laboratoryjna.  

 

           Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je  

          Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia co najmniej na 2 tygodnie  przed rozpoczęciem  



 

 

          robót.  Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych  

          składników, próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania  

          badań kontrolnych przez Inwestora  oraz 3 próbki mieszanki mineralno-asfaltowej  

          zagęszczonej  wg metody Marshalla zgodnie z Tablicą 8 SST.  

           Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.   

           Receptury powinny być opracowane dla  konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez       

           Kierownika Projektu do  wbudowania i przy wykorzystaniu  reprezentatywnych próbek t      

           tych materiałów. 

           Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie  

          składu mieszanki i jej właściwości.  

           Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w  czasie trwania robót  

          wymaga akceptacji Kierownika Projektu oraz opracowania nowej receptury i jej  

          zatwierdzenia.  

 

   5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.  

 

          Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wiążącą dla ruchu  KR2 – KR1 powinna  

          spełniać  wymagania zawarte w Tablicy 8 SST.  

 

   5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.  

 

           Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w  Tablicy 9 SST, a jej  

          uziarnienie powinno się mieścić w  krzywych granicznych uziarnienia podanych w  

          Tablicy 10 SST.                                   

 

   5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

   5.4.1. Dopuszczalne tolerancje.  

 

           Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność  uziarnienia i zawartości  

          asfaltu z zatwierdzoną recepturą. 

          Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanej zawartości poszczególnych grup frakcji  

          (w zatwierdzonej recepturze) wynoszą: (w % bezwzględnych)  

 

          5,0 % dla frakcji powyżej 2 mm (#) 

           2    % dla frakcji poniżej 0,075 mm (#) 

 

          Dopuszczalna odchyłka zawartości asfaltu wynosi 

 

   5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC):  

 

          Asfalt 50/70     140  -  160  

          mieszanka        135  -  165  (bezpośrednio przed wysyłką) 

                                                                               

           Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż  

          30
o
C od maksymalnej temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej.  

                                                                         

   5.5. Przygotowanie podłoża.  

 

         Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego  

        kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy  szczotek mechanicznych lub kompresora zgodnie  

        z wymaganiami  SST D.04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych".  

   

   5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

   5.6.1. Warunki atmosferyczne.  



 

 

 

           Układanie warstwy wiążącej musi odbywać się w sprzyjających  warunkach  

          atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10oC.  

          Zabrania się układania mieszanek  w czasie ciągłych opadów deszczu.  

          Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się układanie warstwy wiążącej w temp. 

          pow. 5oC. 

 

   5.6.2. Bezpieczeństwo robót.  

 

          Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego,  

          oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na  

          drodze.  

           Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą szerokością jezdni, bez  

          wydłużenia jednej połowy.  

                                 

   5.6.3. Układanie.  

 

           Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona  niweleta. Niweleta  

          zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla  

          czujników automatyki układarki. 

          Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy.  

           Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną  

          prędkością w granicach 2-4 m na  minutę.  

           Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze  

          znajdowała się mieszanka.  

 

   5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki.  

 

           Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej  

            niż 125oC.   

 

   5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni.  

 

          Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi  ku środkowi nawierzchni.  

          Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym.  

           Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzać walec  

         ogumiony.                                                                                                                                                   

          Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku   już zagęszczonym.  

           Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h na początku i 4 - 6 km/h  

          w dalszej fazie wałowania.  

           Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące  zakres stosowanej  

          częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być wykonane  

          przy użyciu   walca statycznego.  

    

           Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej  warstwie do czasu  

          jej ostygnięcia do temperatury, przy której   stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje  

          odcisków i deformacji. 

 

   5.6.6. Wykonanie złączy.  

 

          Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać  przez równe,  

          pionowe obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed  

          uszkodzeniem.  

           Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową  szerokości jezdni, należy  

          równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy podłużnych  

          kolejnych warstw  nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm, aby nie  



 

 

          zachodziły na siebie.  

           Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni, bez  

          wydłużania jednaj połowy.  

                                     

   5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.  

 

   5.7.1. Grubość warstwy.    

 

           Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu  powinna być nie mniejsza od  

          grubości założonej. 

 

   5.7.2. Równość  warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym.  

 

             Do oceny równości podłużnej nawierzchni należy stosować jedną z następujących metod: 

                      

2. pomiar równości podłużnej w-wy wiążącej przy pomocy planografu. 

 

Urządzenie to mierzy i rejestruje na taśmie wielkości prześwitu między teoretyczną linią 

łączącą  spód kółek jezdnych planografu a nawierzchnią.  

Dla warstwy wiążącej odchylenia profilu podłużnego mierzone planografem nie powinny 

przekraczać 10 mm.   

 

 

 b) pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w odpowiedniej  normie. 

 

      Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 

      Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości,  

      które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz  

      100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.  

 

      Przez odchylenie równości  rozumie się największą odległość między łatą a  

      mierzoną powierzchnią.  

      Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:  

 

Rodzaj warstwy 

konstrukcyjnej 

  Procent liczby pomiarów 

      95 %          100 % 

w-wa  wiążąca            9           10 

                                                      

     Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie      

     wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

  

 5.7.3. Równość  warstwy  w kierunku poprzecznym.  

 

               Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda  

              równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w  obowiązującej    

              normie.  Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów  

              nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez   

              wartości  odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów  

              stanowiących  90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.  

              Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną  

              powierzchnią w danym profilu. 

             Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela: 

 

Rodzaj warstwy 

konstrukcyjnej 

      90 %          100 % 

aa) w-wa wiążąca        9          12 



 

 

     

5.7.4. Spadek poprzeczny warstwy.  

 

          Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego   ±0,5 %.  

  

5.7.5. Szerokość warstwy nawierzchni.  

 

           Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości  

          zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm. 

  

5.7.6. Niweleta warstwy nawierzchni.  

  

           Rzędne niwelety warstwy nawierzchni nie powinny się różnić od rzędnych podanych 

          w dokumentacji projektowej więcej niż   1 cm. 

          Dopuszczalne odchylenie: -1 cm, +1 cm.  

 

 5.7.7. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni.  

 

          Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez  miejsc porowatych,  

           łuszczących się, przebitumowanych, bez   spękań.  

 

 5.7.8. Złącza nawierzchni.  

 

          Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi. 

          Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.  

           Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w  jednym poziomie, a pod  

          względem równości spoiny warstwy wiążącej powinny spełniać wymagania jak cała  

          warstwa wiążąca. 

          Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią  warstwy.  

 

 5.7.9. Zagęszczenie nawierzchni.  

 

           Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy wiążącej nawierzchni  powinien wynosić  

            98 %.                                       

 

6. Kontrola jakości robót.  

 

      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie.  

       Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę  umożliwiającą  

      przeprowadzenie badań przewidzianych w SST.  

       Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością  

      gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST.  

 

 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów.  

 

        Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:  

 

        a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112. 

        b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-11113. 

        c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504.  

        d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 6 SST. 

  

6.1.1. Częstotliwość badań.  

 



 

 

          Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają  akceptacji Kierownika 

          Projektu. Wykonawca powinien przedstawić wraz z recepturą pełne wyniki badań jakości  

          materiałów użytych w recepturze.  

           Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i dostarczane do  

          laboratorium Zamawiającego próbki, celem  zbadania zgodności ich cech z SST. 

  

           W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza się dla każdej dostawy  

          zgodnie z pkt. 6.1. 

 

6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej.  

 

        Kontrola jakości obejmuje:  

 

c) skład mieszanki min. – asf. - zgodność z recepturą w  granicach określonych w SST  

      odchyłek na podstawie  ekstrakcji, wg PN-S-04001,  

               Dopuszczalne odchylenia od składu zaprojektowanego ( w zatwierdzonej recepturze )    

               przy badaniu  pojedynczej próbki metodą ekstrakcji ,  %   m/m : 

            

b) dla  asfaltu                                  ± 0,5 %  

c) dla frakcji  poniżej 0,075 mm    ± 2,0 %  

d) dla frakcji  powyżej 2,0 mm      ± 5,0 % 

 

d) stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach  wg Marshalla (2 x 75  

      uderzeń ubijakiem), zgodnie z Tablicą Nr 8 SST, 

 

e) sprawdzenie warunków atmosferycznych,  

 

f) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki min.-asfaltowej w trakcie  

      produkcji.  

 

6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów:  

 

          a) badanie składu mieszanki min.-asfaltowej                                   

 

              Przy kontroli jakości wytwarzanej mieszanki min.-asfaltowej badanie zależy przepro-  

              wadzać co każde 500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niż raz dziennie.  

             Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej   za układarką.  

 

 

          b) stabilność i odkształcenie.   

 

              Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej  

             mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli  jakości wyprodukowanej mieszanki co  

             najmniej 1 raz dziennie  w trakcie produkcji mieszanki. 

             Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i  ubitych próbkach. 

 

          c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody na  

              budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed  

              rozpoczęciem układania nawierzchni, przez Wykonawcę.  

 

          d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki  min.-asfaltowej.  

             Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do 1
o
C  

             co najmniej co godzinę podczas  produkcji mieszanki.                                                                           

 

              Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym   

             przygotowanym do wysyłki środku   transportowym.  



 

 

             Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.  

 

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.  

 

d) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowej  w trakcie zagęszczania , 

 

e) wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.  

 

f) objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001.  

 

g) szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą.  

 

g) grubość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie)  i suwmiarką 

      (w laboratorium).  

 

h) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową. 

  

        g)   równość warstwy w kierunku podłużnym planografem lub łatą i klinem. 

 

c) spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową.  

 

d) sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za pomocą niwelatora. 

 

e) ocena wizualna nawierzchni. 

                                            

6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów.  

 

c) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowej 

                 W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury początkowej  

                 zagęszczanej mieszanki.  

                 Pomiar należy wykonywać z dokładnością 2oC, za  układarką, co najmniej 1 raz dla  

                 każdej dostarczonej  na budowę partii mieszanki.  

 

d) Wskaźnik zagęszczenia.  

                 Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej  

                zagęszczeniu i ostygnięciu. 

                 Częstotliwość badań: minimum 1 próbka z każdych rozpoczętych 500 mb pasa  

                ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy  

                nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. 

                 Do wycięcia próbki należy używać mechanicznej wiertnicy,  która wycina  

                cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym.  

 

e) Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w nawierzchni. 

                Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia.                                                                          

 

f) Szerokość warstwy nawierzchni.  

                 Sprawdzenie szerokości warstw dokonuje się przez pomiar  bezpośredni taśmą  

                mierniczą, co 100 m prostopadle do  osi drogi.  

 

g) Grubość warstwy nawierzchni.  

                 Należy sprawdzać w czasie układania - co najmniej raz na 200 m
2
, po zagęszczeniu  

                 oraz na próbkach wyciętych z nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla     

                 wskaźnika zagęszczenia  nawierzchni. 

 

h) Równość warstwy w profilu podłużnym.  

                Pomiar równości w profilu podłużnym w sposób ciągły po każdym pasie ruchu lub    



 

 

                przy użyciu łaty i klina określonych w Polskiej Normie nie rzadziej niż co 10 m. 

 

                 Badanie wykonywane jest w celach odbiorczych i obowiązują  zasady jak przy  

                pozostałych badaniach odbiorczych nawierzchni.  

  

-      g)  Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz  spadków    

                poprzecznych.  

                 Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może 

                 być mniejsza niż 20.   

 

           h)  Sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy  nawierzchni.  

                Na drodze klasy G i Z sprawdza się rzędne osi podłużnej  jezdni  i krawędzi co 20 m, 

                a na odcinkach  krzywoliniowych co 10 m.     

  

           i)  Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni.  

                 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy  wykonać przez  

                bezpośrednie oględziny.  

                 W czasie budowy należy sprawdzić wygląd  warstwy na  długości odcinka będącego  

                 w budowie.  

                 Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy  na całej długości  

                wykonanego odcinka.                                    

 

 6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.  

 

         Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane  w sposób uzgodniony z  

        Kierownikiem Projektu.  

         Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego  robót. Sporządza się je  

        w dwóch egzemplarzach - oryginał dla  Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.   

 

 7. Obmiar robót.  

 

      Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 warstwy wiążącej określonej grubości.  

       Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu  

      rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.                                                                           

      Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane,  

      których potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a  

      Zamawiającym. Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach  

      kontraktu.  

      Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym 

      w warunkach kontraktu.  

  

8. Odbiór robót.  

 

8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi 

         w SST D-M-00.00.00 . 

  

           Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości  i wartości sprzedażnej wykonanych  

          robót.  

          Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zakończony obiekt.  

  

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót.  

 

           Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości  

          określonej niniejszą SST.  

 

          Badania i pomiary do celów odbiorczych w zakresie i z częstotliwością określoną w SST,  



 

 

          przeprowadza Wykonawca na próbkach  pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w  

          miejscach przez  niego wskazanych.  

 

          Badania wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium  Zamawiającego.  

           Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w  

          obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez   niego wskazanych.  

 

          Badania i pomiary obejmują:  

 

          a) skład mieszanki min.-asfaltowej  

          b) wskaźnik zagęszczenia  

          c) wolna przestrzeń w nawierzchni 

          d) grubość nawierzchni  

          e) stabilność i odkształcenie  

          f) cechy geometryczne nawierzchni  

                                   

           Badania wymienione w pkt. a, b, c, d, - wykonuje się na próbkach wyciętych z  

          nawierzchni nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.  

          Częstotliwość badań sprawdzających - nie rzadziej niż z każdego  1000 mb pasa ruchu.  

          Próbki należy pobierać na przemian: strona lewa i strona prawa nawierzchni.  

          Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach pobranych  i zagęszczonych    

          przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru.  

          Dla każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić 3 próbki  wg metody  

          Marshalla.  

           Częstotliwość badań do odbioru oraz częstotliwość badań sprawdzających jak przy  

          badaniach wymienionych w pkt. a - d. 

 

           Równość w profilu podłużnym - pomiar ciągły po każdym pasie ruchu lub łatą i klinem  

           w uzgodnieniu z  Inspektorem Nadzoru i w jego obecności.   
  

          Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do  celów odbiorczych  

          Inspektor Nadzoru. 

  

 

9. Podstawa płatności.  

 

    Płatność za 1 m
2
  wykonanej warstwy wiążącej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i  

    oceną jakości wykonanych robót. 

  

    Cena wykonania robót obejmuje:  

 

      - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 

      - oznakowanie robót,  

 

      - zakup materiałów, 

 

      - dostarczenie materiałów,  

 

      - wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, 

 

      - transport mieszanki do miejsca wbudowania,  

 

      - skropienie podłoża lepiszczem, 

 

      - mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i  



 

 

        spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie   i posmarowanie krawędzi (ew.  

        posmarowanie urządzeń obcych  w obrębie nawierzchni), 

 

      - przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w SST. 

  

                                

10. Przepisy związane.  

 

10.1. Normy. 

 

         1/ PN-S-96025: 2000  - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

                                               Wymagania. 

 

         2/ PN-61/S-96504       - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny  do mas bitumicznych.                                                                       

 

         3/ PN-B-11112                     - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do  

                                                         nawierzchni drogowych.  

 

         4/ PN-B-11113                     - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne  do nawierzchni  

                                                         drogowych.  Piasek. 

 

         5/ PN-EN 12591:2002 (U)   - Asfalty drogowe. 

 

         6/ PN-78/B-06714               - Kruszywa mineralne. Badania.  

  

         7/ BN-70/8931-09               - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i    

                                                        odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.  

 

         8/ PN-67/S-04001               - Drogi samochodowe i lotniskowe. 

                                                        Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni  

                                                        bitumicznych. 

 

          9/ BN-67/S-04001             - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni.                                                       

 

 10.2. Inne dokumenty.  

 

         1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM - 1997.  

 

         2/ OST D-05.03.05 Wa-wa 2001. 

 

         3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

             Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz. 430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1.  

 
               Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego  

                                                         warstwa wiążąca 

                                                          ruch KR1 – KR2 

 

 

 

Lp Wyszczególnienie właściwości Wymagania    
 

  1. 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 

 

  3. 

 

 

  4. 

 

Ścieralność w bębnie kulowym:                               

  

- po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy,  nie więcej niż    

                                                                                                        

       - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do  

         ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 

Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy  kruszywa, % nie więcej 

niż:                      

  

Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy,                

 nie więcej niż:                                  

  

Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż:     

  

 

 

 

            35 

 

 

            30 

   

 

             3,0 

  

 

             5,0 

 

  

           30,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tablica 2.  

 

                           WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU  

                                                      warstwa wiążąca 
                   

                                                      ruch KR 1 – KR 2 
 

                     

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

   1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. 

 

  

    3. 

 

 

    4. 

 

 

Skład ziarnowy 

 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,              

    odsianych na mokro dla frakcji, % masy,                  

    nie więcej niż: 

 

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                  

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm 

 

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji,               

    % masy, nie mniej niż:                                      

                                                                     

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                  

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                  

                                                                     

c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy,                 

   nie więcej niż:                                             

                                                                     

      - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

      - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                   

                                                                     

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:      

                                                                                            

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,                

nie więcej niż:                                                

                                                                     

Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie            

 więcej niż:                                                    

                                                                     

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,           

barwa cieczy                                        

 

 

 

 

 

 

 

             2,5  

             4,0 

 

 

 

 

             85 

             80 

 

 

 

 

            10 

            15 

 

            10 

 

 

              0,2 

 

           30 

 

 

nie ciemniejsza 

niż wzorcowa 

  

                                                                     

                                                                     

    

 

 

 

 

Tablica 3. 

 

 



 

 

                         Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa 

                                      drobnego granulowanego 
 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości                  Wymagania 

piasek łamany kruszywo 

granulowane 

  1. 

 

 

  2. 

 

 

 

 

   3. 

 

 

   4. 

 

   5. 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, 

nie więcej niż: 

 

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: 

 

f) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 

g) dla kruszywa z wapieni 

 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

barwa cieczy 

 

Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: 

 

Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej 

 

       0,1 

 

 

 

      65 

      40 

 

        0,1 

 

 

 

       65 

       40 

 

        nie ciemniejsza niż 

                wzorcowa 

 

      15 

 

        - 

 

       15 

 

       15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 4. 

 

                        Wymagania dla piasku naturalnego 
 

 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie właściwości 

 

 

    Wymagania 



 

 

  1. 

 

 

 

 

 

 

   2. 

 

 

   3. 

 

   4. 

Skład ziarnowy: 

 

2. zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm 

% masy, nie więcej niż: 

 

3. zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 

 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, 

nie więcej niż: 

 

Wskaźnik piaskowy, większy od 

 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

 

 

 

 

           5 

 

         15 

 

 

           0,1 

 

         65 

 

barwa nie 

ciemniejsza niż  

barwa wzorcowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5. 

 

 

                                     Wymagania dla wypełniacza 
 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

W y m a g a n i a 

 

     Wypełniacz 

 

   1. 

 

 

Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od, 

% masy, nie mniej niż: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   2. 

 

 

 

b) 0,3 mm 

c) 0,074 mm 

 

 

Wilgotność, % nie więcej niż: 

 

         100 

           80 

 

 

             1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 6. 

 

 

  

  
                           Właściwości asfaltu drogowego 50/70  wg PN-EN- 12591 :2002 

                                    Z dostosowaniem  do warunków polskich  

 

 

 

Lp. Właściwości Metoda badania Wymagania 

                                       Właściwości obligatoryjne 

1 Penetracja w temperaturze  25 C                           0,1 mm 
 PN-

EN 

142

6 

50-70 



 

 

2 Temperatura mięknienia ,                                               C PN-EN 1427 46-54 

3 Temperatura zapłonu , nie mniej niż                               C PN-EN 22592 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych ,  

nie mniej niż                                                               %m/m 

PN-EN 12592 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) 

nie więcej niż                                                              %m/m 

PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż              % PN-EN 1426 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż        C PN-EN 1427 48 

                                     Właściwości specjalne krajowe 

8 Zawartość parafiny , nie więcej niż                                  % PN-EN 12606-1 2,2 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie 

Więcej niż                                                                         C 

PN-EN 1427 9 

10 Temperatura łamliwości ,nie więcej niż                          C PN-EN 12593 -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tablica 7.  

 

 

                      Wymagania dla kruszywa łamanego zwykłego  

                                                     (klińca) 
 

 

 

Lp. 

 

                      Wyszczególnienie właściwości 

    

    Wymagania 

 

 

  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skład ziarnowy                                                  

                                                                     

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,                  

     % masy nie więcej niż                                        

                                                                     

        w klińcu 4-31,5                                            

                                                                                                   

b) zawartość frakcji podstawowej, % masy                    

    nie mniej  niż:                                              

 

 

 

 

 

 

            4,0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 

 

  3. 

 

 

                                                                     

        w klińcu   4-12,8 mm                                                                

        w klińcu  12,8-31,5 mm                                                                                                 

 

c) zawartość podziarna, % masy nie więcej  niż:                                                      

 

        w klińcu   4-12,8 mm                                     

        w klińcu  12,8-31,5 mm                                     

                                                                     

d) zawartość nadziarna, % masy nie więcej  niż:                      

                                 

 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy                            

 nie więcej niż:                                               

                                                                     

 Zawartość zanieczyszczeń organicznych  

 barwa cieczy                                        

 

 

          70 

          75 

 

 

 

         30 

         15 

 

         15 

 

 

           0,2 

 

nie ciemniejsza 

niż wzorcowa 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 8. 

 

 

Wymagania dla betonu asfaltowego 

warstwa wiążąca 

 Ruch KR1 – KR2 

 

 

 

    

    W ł a ś c i w o ś c i 

 

 

Wymagania 

 

Stabilność wg Marshalla w temp. +60
o
C, kN 

 

 

       8,0 

 

 

Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60
o
C, mm 

 

  

  2,0 – 5,0 

 

Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla %  v/v 

 

  

  4,0 – 8,0  

 

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % 

 

 

 65,0 – 80,0 

   



 

 

Wolna przestrzeń w warstwie,  %  v/v 

 

  4,5 – 9,0  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 9.  

 

 

                  Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym 

                                                    warstwa wiążąca 

                                                   Ruch KR1 – KR2 

 

 

 

 

 

 

Uziarnienie 

mieszanki 

     Zawartość w mieszance mineralnej - % masy 

                            f r a k c j a kruszywa 

łamane powyżej 2 mm poniżej 0,075 mm 

 

       0 – 20 

 

 

45 – 70 

 

3 – 7 

 

powyżej 45 % 

 

       0 – 16 

 

 

46 – 70 

 

3 – 8 

 

powyżej 45 % 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Tablica 10.  

 

 

              Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 

              mineralnej do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  

                                               ruch KR2 – KR1 
 

                     

 

Wymiary oczek sit 

#, mm 

   Mieszanka mineralna, mm 

                

     0-20    0-16 

  

Przechodzi przez: 

 

        31,5 

        20,0 

        16,0 

        12,8 

          9,6 

          8,0 

          6,3 

          4,0 

          2,0 

          0,85 

          0,42 

          0,30 

          0,18 

          0,15 

          0,075 

 

 

100- 100 

87- 100 

75 - 100 

65 -   93 

57 -   86 

52 -   81 

47 -   76 

40 -   67 

30 -   55 

20 -   40 

13 -   30 

10 -   25 

6 -   17 

5 -   15 

  3 -    7 

 

 

 

100-100 

88- 100 

78 - 100 

67 - 92 

60 -  86 

53 -   80 

42 -   69 

30 -   54 

20 -   40 

14 -   28 

11 -   24 

8 -   17 

7 -   15 

  3 -    8 

 

  
                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D-05.03.05/c. 

            Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego, 

                                 dla dróg o ruchu KR1-KR2  . 
  

   1. Wstęp.  

 

   1.1. Przedmiot SST.  

 

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania  

        dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem warstwy ścieralnej  

        nawierzchni z betonu asfaltowego 

 

        „ Przebudowa ulicy Ćwiklińskiej w Mielcu 

 

   1.2. Zakres stosowania SST.  

 

         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

        kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

   1.3. Zakres robót objętych SST.  

 

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy  

        wykonywaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm i obejmują: 

              

        poz. 4.4 przedmiaru robót 

 

   1.4. Określenia podstawowe.  

 

        Definicje i określenia wg odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".  

 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

        z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu.  

         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania  

        ogólne".  

 

   2. Materiały.  

 

   2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.  

 

         Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania  

         ogólne".  

                                    

   2.2. Kruszywa.  

 

         Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną nawierzchni drogi o ruchu  

         KR2 stosuje  się kruszywa łamane i naturalne. 
 

 

  

        Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST.  

 

2.2.1. Kruszywo łamane, granulowane - grysy. 

 

          Grysy kl. I i II gat. 1 i 2.  



 

 

           Przy stosowaniu grysów wapiennych kl. II ich ilość nie może być większa niż 50 %  

          projektowanej zawartości frakcji powyżej 2 mm. Resztę powinny stanowić grysy  

          niewapienne   kl. I lub II. 

          Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST.  

 

2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane.  

   

          Kruszywo z surowca skalnego litego. 

          Wymagania przedstawia Tablica 3.  

 

2.2.3. Kruszywo naturalne.  

 

          Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 4.  

 

2.2.4. Wypełniacz.  

 

          Wypełniacz podstawowy wapienny wg PN-61/S-96504. 

          Wymagania podano w Tablicy 5.  

 

2.3. Asfalt.  

 

        Do mieszanki mineralno-asfaltowej objętej niniejszą SST należy stosować asfalt  

       Drogowy  50/70 z obligatoryjnym  dodatkiem środka adhezyjnego posiadającego  

       aprobatę  techniczną wydaną przez IBDiM.  

        Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi  w aprobacie  

       technicznej. 

       Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza produkowane i dostępne  w kraju.  

       Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce pod  warunkiem spełnienia  

       wymagań normy PN-EN- 12591:2002 (U) lub po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu  

       aprobaty technicznej wydanej  przez IBDiM.  

       Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6   

 

3. Sprzęt.  

 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

        Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania  

       ogólne". 

        Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych  

       robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do  

       robót. 

 

                                    

 

   3.2. Wytwórnia mieszanki betonu-asfaltowego. ( Otaczarka ) 

 

         Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą  jakość  

        wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce  

        gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych  

        składników. 

 

         Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatyczne- 

        go dozowania składników.  

         Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej  

        mieszanki celem zapewnienia ciągłości produkcji. 

 



 

 

 3.3. Układarki 

 

        Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki sterowanej  

        elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej  

        następujące wyposażenie:  

 

e) automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną  

              niweletą i grubością,  

 

f) podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.  

  

        Uwaga - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych  całą szerokością,  

        szerokość stołu powinna być dostosowana do   szerokości nawierzchni. 

 

 3.4. Walce do zagęszczania.  

 

         Do zagęszczania mieszanek betonu-asfaltowego należy stosować walce statyczne  

         ogumione i walce mieszane z przednią osią gładką  wibracyjną i tylną ogumioną.  

         Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem  

        ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego.  

 

        Walce muszą być wyposażone:  

 

g) w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do  

      przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych) , 

h) w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu  utrzymania ich  

temperatury, 

i) w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania.  

j) we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców  

      wibracyjnych),  

k) w balast umożliwiający zmianę obciążenia.  

 

 3.5. Inny sprzęt.  

 

        Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak:  

        skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania  

        próbek. 

 

 

 3.6. Sprzęt pomiarowy. 

  

         Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów  

        pomiarowych jak: łata, klin, taśma, niwelator,   termometr itp.  

 

   4. Transport. 

 

      Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

 

      Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:  

      - można używać wyłącznie samochodów  samowyładowczych , 

      - samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg  

      - powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w  

        niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu  się mieszanki , 

      - samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w  

        czasie transportu , 

      - skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy  z układarką w     



 

 

        czasie rozładunku. 

     - czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2 godzin  

       z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i wymaganej   

       temperatury przy wbudowaniu. 

 

 5. Wykonanie robót.  

 

 5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

 

         Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".  

 

 5.2. Organizacja robót.  

 

         Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i   

         harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane  

         roboty  nawierzchniowe.  

 

 5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowych.  

 5.3.1. Recepta laboratoryjna.  

 

           Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją do  

          akceptacji Kierownika Projektu co najmniej na 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.               

           Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań  laboratoryjnych poszczególnych    

          składników , próbki materiałów pobrane w obecności  Inspektora Nadzoru do wykonania  

          badań kontrolnych przez Inwestora oraz 3 próby miesz. min.-asf.  zagęszczone wg metody  

          Marshalla zgodnie z Tablicą nr 7 SST.     Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie  

          na podstawie  zatwierdzonej receptury.   Receptury powinny być opracowane dla  

          konkretnych materiałów,  zaakceptowanych    przez Kierownika Projektu do  wbudowania 

          i    przy wykorzystaniu reprezentatywnych    próbek tych materiałów. 

           Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie      

          składu mieszanki i jej właściwości.  

           Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie trwania  

          robót wymaga akceptacji Kierownika Projektu oraz opracowania nowej receptury i jej  

          zatwierdzenia.  

                                                                         

 5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

           Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną dla ruchu KR2 powinna  

          spełniać wymagania zawarte w Tablicy 7 SST.  

 

 5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.  

 

           Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w  Tablicy 8 SST, a jej  

          uziarnienie powinno się mieścić w  krzywych granicznych uziarnienia podanych w  

          Tablicy  9  SST. 

 

 5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

 5.4.1. Dozowanie składników.  

 

           Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność  uziarnienia i zawartości 

asfaltu   

            z zatwierdzoną recepturą. 

           Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w ilościach określonych w recepcie.  
           

 5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC):  



 

 

 

          Asfalt 50/70          140  -  160  

 

          mieszanka             135  -  165  (bezpośrednio przed wysyłką) 

 

           Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż  

          30oC od maksymalnej temperatury  mieszanki mineralno-bitumicznej.  

 

 5.5. Przygotowanie podłoża.  

 

        Podłoże powinno mieć odpowiedni profil.  Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy   

        powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek  

        mechanicznych lub kompresora zgodnie z wymaganiami SST D.04.03.01 "Oczyszczenie  

        i skropienie  warstw  konstrukcyjnych".  

 

 5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

 5.6.1. Warunki atmosferyczne.  

 

           Układanie warstwy ścieralnej musi odbywać się w sprzyjających   warunkach  

          atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10oC.  

          Zabrania się układania mieszanek  w czasie ciągłych opadów deszczu. 

  

 5.6.2. Bezpieczeństwo robót.  

 

           Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu  

          drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za    

          bezpieczeństwo ruchu na drodze.  

 

          Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni,  

          bez wydłużenia jednej połowy. 

 

5.6.3. Układanie.  

 

          Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona  niweleta.  

           W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa powierzchnia  warstwy wiążącej  

          lub wyrównawczej, na którą układa się warstwę ścieralną o równej założonej  

          grubości i projektowanymi spadkami poprzecznymi. 

          Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy.  

           Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną  

          prędkością w granicach 2-4 m na  minutę.  

           Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze  

          znajdowała się mieszanka.  

 

 5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki.  

 

           Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie  

          mniej niż 125oC. 

 

 5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni.  

 

           Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi  ku środkowi  

          nawierzchni.  

          Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym.  

           Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie  wprowadzać walec  

          ogumiony.  



 

 

          Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym.  

           Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h  na początku i  

          4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania.  

           Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej  

          częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być  

          wykonane przy użyciu  walca statycznego.  

           Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej  warstwie do  

          czasu jej ostygnięcia do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie  

          spowoduje odcisków i deformacji.  

 

 5.6.6. Wykonanie złączy.  

 

          Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe,  

          pionowe obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed  

          uszkodzeniem.  

          Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową szerokości jezdni,  

          należy równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy  

          podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm,  

          aby nie  zachodziły na siebie.  

          Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni,  

          bez wydłużania jednaj połowy.  

 

 5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.  

 

 5.7.1. Grubość warstwy.    

 

           Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu  powinna być nie mniejsza  

          od grubości założonej. 

 

 5.7.2. Równość  warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym.  

 

            Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować jedną z nastę-  

            pujących  metod: 

 

a)   pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w obowiązującej  normie. 

 

      Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 

      Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości,  

      które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz  

      100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie  

      równości  rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.  

      Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:  

 

Rodzaj warstwy 

Konstrukcyjnej 

  Procent liczby pomiarów 

      95 %          100 % 

w-wa  ścieralna            6           7 

                                                      

Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania 

robót i po ich zakończeniu. 

 

    5.7.3. Równość  warstwy  w kierunku poprzecznym.  

 

               Do pomiaru poprzecznej równości  warstwy podbudowy powinna być stosowana  

               metoda  równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych  

               w obowiązującej  normie.  

              Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie  



 

 

              może  być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez     

              wartości  odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów  

              stanowiących  90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.  

              Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną  

              powierzchnią  w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela: 

 

Rodzaj warstwy 

Konstrukcyjnej 

      90 %          100 % 

- w-wa ścieralna        6             9 

 

    5.7.4. Spadek poprzeczny  nawierzchni.  

 

              Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego   ±0,5 %.  

 

  

 

 

 

  5.7.5. Szerokość nawierzchni.  

 

               Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości  

              zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm.  

  

   5.7.6. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni.  

 

           Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez miejsc porowatych,  

            łuszczących się, przebitumowanych, bez  spękań.  

  

  5.7.7. Złącza nawierzchni.  

 

          Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi. 

          Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.  

          Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w jednym poziomie, a pod  

          względem równości spoiny warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania jak cała  

          warstwa ścieralna. 

          Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy.  

 

  5.7.8. Zagęszczenie nawierzchni.  

 

          Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy ścieralnej nawierzchni  powinien wynosić  

           ≥ 98 %.  

 

 6. Kontrola jakości robót.  

 

      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na  budowie.  

      Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą  

      przeprowadzenie badań przewidzianych w SST.  

      Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością  

      gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST.  

 

 6.1. Kontrola jakości materiałów.  

 

        Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:  

 

        a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112 

        b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych  wg PN-B-11113 



 

 

        c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504.  

        d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 6   SST. 

 

 6.1.1. Częstotliwość badań.  

 

          Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Kierownika   

          Projektu. Wykonawca powinien przedstawić wraz  z recepturą pełne wyniki badań  

          jakości materiałów użytych  w recepturze. 

          Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i  dostarczone do laboratorium  

          Zamawiającego próbki, celem  zbadania zgodności ich cech z SST. 

  

          W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza  się dla każdej dostawy  

           zgodnie z pkt. 6.1. 

 6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej:  

 

        Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asf. obejmuje:  

 

i) skład mieszanki min.-asf. - zgodność z recepturą w granicach określonych w SST  

odchyłek,  na podstawie  ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 

 

  Dopuszczalne odchylenia od   zaprojektowanej zawartości poszczególnych grup frakcji    

  (w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pojedyńczej próbki metodą ekstrakcji , % m/m : 

h) dla asfaltu       0,5 % 

i) dla frakcji poniżej 0,075 mm (  )       2,0 % 

j) dla frakcji powyżej 2,0 mm (  )         5,0 % 

 

j) stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach wg Marshalla ,  

 

k) sprawdzenie warunków atmosferycznych,  

 

        d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki  min.-asf. w trakcie produkcji.  

 

 6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów:  

 

          a) badanie składu mieszanki min.-asf. 

 

             Przy kontroli jakości produkcji mieszanki min.-asf.  badanie zależy przeprowadzać co  

             każde 500 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż raz dziennie.  

             Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej  za układarką.  

 

          b) stabilność i odkształcenie. 

 

             Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej  

             mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli  jakości wyprodukowanej mieszanki co  

             najmniej 1 raz dziennie. 

             Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych  i ubitych próbkach. 

 

          c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury  i stanu pogody na  

-         budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed  

-         rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę.  

 

          d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki min.-asfaltowej.  

              Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do ±1oC co  

              najmniej co godzinę podczas produkcji mieszanki.  

              Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym  



 

 

              przygotowanym do wysyłki środku  transportowym.  

              Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.  

 

 6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.  

 

        a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowej w trakcie zagęszczania  

 

        b) wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.  

  

        c) objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni  zgodnie z PN-67/S-04001.  

 

        d) szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą.  

     

        e) grubość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie) i suwmiarką (w  

-       laboratorium).  

 

        f) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową. 

 

        g) równość warstwy w kierunku podłużnym mierzona  łatą i klinem. 

  

        h) spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową.  

 

        i) sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za  pomocą niwelatora.  

 

        j) ocena wizualna nawierzchni. 

   

 6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów.  

 

          a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf.. 

 

             W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury  początkowej     

              zagęszczanej mieszanki.  

              Pomiar należy wykonywać z dokładnością ±2oC, za  układarką, co najmniej 1 raz dla        

              każdej dostarczonej  na budowę partii mieszanki.  

 

          b) Wskaźnik zagęszczenia.  

 

              Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej      

              zagęszczeniu i ostygnięciu, z częstotliwością - minimum 1 próbka z każdych  

              rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach  

              porannych,  kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbki należy  

              używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaru- 

              szonym.  

 

          c) Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w nawierzchni. 

 

              Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia.  

 

          d) Szerokość warstwy nawierzchni.  

 

              Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar  bezpośredni taśmą  

              mierniczą, co 100 m prostopadle do  osi drogi.  

 

          e) Grubość warstwy nawierzchni.  

 

              Należy sprawdzać w czasie układania - co najmniej raz na 200 m
2
 , po zagęszczeniu  



 

 

              oraz na próbkach wyciętych z  nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla  

              wskaźnika   zagęszczenia nawierzchni. 

 

          f) Równość warstwy podbudowy w profilu podłużnym.  

 

             Pomiar   łatą i klinem nie rzadziej  niż   co 10 m.  Badanie wykonywane jest w celach    

             odbiorczych i obowiązują  zasady jak  przy  pozostałych badaniach odbiorczych  

             nawierzchni.  

                                                                           

          g) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz   spadków  

              poprzecznych.  

   

               Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może 

               być mniejsza niż 20.   

         

          h) Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni.  

  

             Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez  

             bezpośrednie oględziny.  

             W czasie budowy należy sprawdzić wygląd warstwy na  długości odcinka będącego w  

             budowie.  

             Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy   na całej długości  

             wykonanego odcinka. 

 

 6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.  

 

        Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane  w sposób uzgodniony z  

        Kierownikiem Projektu.  

 

         Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego  robót. Sporządza się je  

         w dwóch egzemplarzach - oryginał dla  Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.   

 

 7. Obmiar robót.  

 

      Jednostką obmiarową jest 1 m
2
  warstwy ścieralnej określonej grubości. 

      Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu  

      rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.  

       Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane,   

       których potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a  

       Zamawiającym. Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach      

       kontraktu.  

      Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w   

      warunkach kontraktu.  

 

 8. Odbiór robót.  

 

 8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w    

        SST D-M-00.00.00  

         

        Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych  

        robót.  

         Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie  zakończony obiekt.  

 

 

 8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót.  

 



 

 

         Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości  

        określonej niniejszą SST.  

 

        Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiającego na  

        próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności  Inspektora Nadzoru w miejscach  

        przez niego wskazanych.  

 

        Badania i pomiary obejmują:  

 

        a) skład mieszanki min.-asf. oraz skład petrograficzny  mieszanki mineralnej 

        b) wskaźnik zagęszczenia  

        c) wolna przestrzeń w nawierzchni 

l) grubość nawierzchni 

m) stabilność i odkształcenie 

n) cechy geometryczne nawierzchni 

         

        Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d,  - wykonuje się na próbkach wyciętych z  

        nawierzchni nie rzadziej niż z każdych   rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.  

 

        Badanie składu petrograficznego mieszanki mineralnej dotyczy  sprawdzenia zgodności  

        z materiałami zatwierdzonymi w recepturze.  

 

        Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach   pobranych i zagęszczonych  

        przez Wykonawcę w obecności   Inspektora Nadzoru.  

        Częstotliwość badań - nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych  500 mb pasa ruchu.  

        Do każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić  3 próbki wg metody Marshalla.  

  

         Równość w profilu podłużnym - pomiar   punktowy łatą i klinem ,  w obecności Inspektora   

         Nadzoru .   
  

        Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do  celów odbiorczych  

        Inspektor Nadzoru. 

 

 9. Podstawa płatności.  

 

      Płatność za 1 m
2
 wykonanej warstwy ścieralnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem  

      i oceną jakości wykonanych robót. 

 

      Cena wykonania robót obejmuje:  

 

      - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 

      - oznakowanie robót,  

 

      - zakup materiałów, 

 

      - dostarczenie materiałów,  

 

      - wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej  recepty laboratoryjnej, 

 

      - transport mieszanki do miejsca wbudowania,  

 

      - skropienie podłoża lepiszczem, 

  

      - mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i  

        spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie  i posmarowanie krawędzi (ew.  



 

 

        posmarowanie urządzeń obcych  w obrębie nawierzchni), 

 

      - przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w SST. 

 

10. Przepisy związane.  

 

10.1. Normy. 

 

         1/ PN-S-96025: 2000       - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.      

                                                     Wymagania. 

 

         2/ PN-61/S-96504            - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny  do mas  

                                                     bitumicznych.  

          

         3/ PN-B-11112:1996       -  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne  łamane do   

                                                     nawierzchni  drogowych.  

  

         4/ PN-B-11113:1996       -  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  

                                                     drogowych.   Piasek.  

 

         5/ PN-EN-12591:2002    -   Asfalty drogowe.  

 

         6/ PN-78/B-06714            - Kruszywa mineralne. Badania.  

 

         7/ BN-68/8931-04            - Drogi samochodowe.  Pomiar równości nawierzchni planografem 

                                                      i łatą. 

 

         8/ PN-67/S-04001             - Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-                          

                                                      bitumicznych  i nawierzchni  bitumicznych. 

 

         9/ BN-70/8931-09            - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i      

                                                      odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.  

  

10.2. Inne dokumenty.  

 

         1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM - 1997.  

 

         2/ OST D-05.03.05. Wa-wa  2001. 

        

         3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r  

             Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz.430. 

         

 

 

Tablica 1.  

 
            Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego  

                                                 warstwa ścieralna  

                                                       ruch KR2 

 

Lp Wyszczególnienie właściwości Wymagania    
 

  1. 

 

 

 

Ścieralność w bębnie kulowym:                               

                                                                     

f) dla grysów ze skał magmowych i przeobrażonych 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

 

 

  4. 

 

- po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy,  nie więcej niż                                     

                                                                                                                                         

       - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek  masy w stosunku do  

         ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:    

                     

g)  dla grysu  ze skał osadowych 

 

- po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy,  nie więcej niż                                     

                                                                                                                                         

       - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do  

         ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 

Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy  kruszywa, % nie więcej 

niż:                      

 

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych: 

 

   frakcja 4-6,3 mm 

   frakcja powyżej 6,3 mm 

 

- dla kruszyw ze skał osadowych 

  

Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy,                

 nie więcej niż:                                  

 

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

- dla kruszyw ze skał osadowych 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż:     

 

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

- dla kruszyw ze skał osadowych                                 

 

            35 

 

 

            30 

 

 

 

            35 

 

    

            30 

 

 

 

 

 

 

             1,5 

             1,2 

 

             3,0 

  

 

 

 

             2,0 

             5,0 

 

 

 

 

           10,0 

           30,0 

  
 

 

 

 

 

Tablica 2.  

 

                           WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU  
                   

                                                            ruch KR2 
 

 

 

                     

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

   1. 

 

 

 

 

 

 

Skład ziarnowy 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,                    

    odsianych na mokro dla frakcji, % masy,                     

    nie więcej niż: 

 

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                  

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm 

 

 

 

 

 

             2,5  

             4,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. 

 

  

    3. 

 

 

    4. 

 

 

 

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji,                  

    % masy, nie mniej niż:                                      

                                                                     

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                  

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                  

                                                                     

c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy,                    

         nie więcej niż:                                             

                                                                     

      - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

      - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                   

                                                                     

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:                                                        

                                                                                                                                     

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,                  

nie więcej niż:                                                

                                                                     

Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie            

 więcej niż:                                                    

                                                                     

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,           

barwa cieczy                                        

 

 

 

 

 

             85 

             80 

 

 

 

 

            10 

            15 

 

            10 

 

 

              0,2 

 

           30 

 

 

nie ciemniejsza 

niż wzorcowa 

  

                                                                     

                                                                     

    

 

 

 

 

 

 

Tablica 3. 

 

 

                         Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa 

                                      drobnego granulowanego 
 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości                  Wymagania 

piasek łamany kruszywo 

granulowane 

  1. 

 

 

  2. 

 

 

 

 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, 

nie więcej niż: 

 

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: 

 

4. dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 

5. dla kruszywa z wapieni 

 

       0,1 

 

 

 

      65 

      40 

 

        0,1 

 

 

 

       65 

       40 

 



 

 

   3. 

 

 

   4. 

 

   5. 

 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

barwa cieczy 

 

Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: 

 

Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej 

        nie ciemniejsza niż 

                wzorcowa 

 

      15 

 

        - 

 

       15 

 

       15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 4. 

 

                        Wymagania dla piasku naturalnego 
 

 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie właściwości 

 

 

    Wymagania 

  1. 

 

 

 

 

 

 

   2. 

 

 

   3. 

 

   4. 

Skład ziarnowy: 

 

bb) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm 

% masy, nie więcej niż: 

 

cc) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 

 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, 

nie więcej niż: 

 

Wskaźnik piaskowy, większy od 

 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

 

 

 

 

           5 

 

         15 

 

 

           0,1 

 

         65 

 

barwa nie 

ciemniejsza niż  

barwa wzorcowa 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 5. 

 

 

                                     Wymagania dla wypełniacza 
 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

W y m a g a n i a 

 

     Wypełniacz 

 

   1. 

 

 

 

 

 

 

   2. 

 

 

 

Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od, 

% masy, nie mniej niż: 

 

l) 0,3 mm 

m) 0,074 mm 

 

 

Wilgotność, % nie więcej niż: 

 

 

 

 

         100 

           80 

 

 

             1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 6. 

 

 

  

  
                           Właściwości asfaltu drogowego 50/70  wg PN-EN- 12591 :2002 

                                    Z dostosowaniem  do warunków polskich  

 

 

 

Lp. Właściwości Metoda badania Wymagania 

                                       Właściwości obligatoryjne 
1 Penetracja w temperaturze  25 C                           0,1 mm  PN-

EN 

142

6 

50-70 

2 Temperatura mięknienia ,                                               C PN-EN 1427 46-54 

3 Temperatura zapłonu , nie mniej niż                               C PN-EN 22592 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych ,  

nie mniej niż                                                               %m/m 

PN-EN 12592 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) 

nie więcej niż                                                              %m/m 

PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż              % PN-EN 1426 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż        C PN-EN 1427 48 

                                     Właściwości specjalne krajowe 

8 Zawartość parafiny , nie więcej niż                                  % PN-EN 12606-1 2,2 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie 

Więcej niż                                                                         C 

PN-EN 1427 9 

10 Temperatura łamliwości ,nie więcej niż                          C PN-EN 12593 -8 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 7. 

 

  
 

 

 

 

                                  Wymagania dla betonu asfaltowego  

               

                                                  warstwa ścieralna 

                                                         Ruch KR2 
 

 

 

 

       W ł a ś c i w o ś c i Wymagania 

 

Stabilność próbek wg metody  Marshalla w temp +60
o
C, 

zagęszczonych 2 * 50 uderzeń ubijaka ,     kN 

 

      5,5 

 

 

Odkształcenie  próbek jw. , mm 

 

  

  2,0 – 5,0 

 

Wolna przestrzeń w próbkach  jw.  %  v/v 

 

  

  1,5 – 4,5  

 

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw. , % 

 

 

  75,0 – 90,0  

 

Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v 

 

 

   1,5 – 5,0 

 

 

 

 

 

 

        
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 8. 
 

 

 

  

 

                  Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym 

                           

                                                   warstwa ścieralna 

                                                        Ruch KR2 
 

 

 

Uziarnienie 

mieszanki 

     Zawartość w mieszance mineralnej - % masy 

                            f r a k c j a kruszywa 

łamane powyżej 2 mm poniżej 0,075 mm 

 

  0/16 lub 0/12,8 

 

    

        36 – 65 

   

       7 – 11   

 

    powyżej 40 

 

       0/20 

 

 

        41 – 71  

 

       5 – 10  

 

    powyżej 40 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    Tablica  9.  

 

                   Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki  

                       mineralnej oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

                          do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

                                                       ruch KR2 
 

 

 

Wymiary  oczek sit        

         #, mm 

           Mieszanka mineralna,   mm 

           0/20   0/16 lub 0/12,8 

Przechodzi przez: 

 

              25,0                                                                                            

              20.0                                                                                        

              16.0                                                                                        

              12.8                                                                                         

                9.6  

                8,0 

                6.3 

                4.0  

                2.0         

                0.85                            

                0,42 

                0,30 

                0,18 

                0,15 

                0,075 

           

                                              

         100-100   

           88-100 

           78-100 

           68-93                                                            

           59-86                    

           54-83     

           48-78                        

           40-70                            

           29-59                                                                           

20-47  

           13-36 

           10-31 

             7-23 

             6-20 

             5-10 

      

 

                                                   

         100-100 

           90-100 

           80-100 

           69-100     

           62-93                    

           56-87     

           45-76                        

           35-64                            

           26-50                                                                           

19-39  

           17-33 

           13-25 

           12-22 

             7-11   

Orientacyjne zawartości 

asfaltu w MMA                        

          5,0-6,5 

  

          5,0-6,5 

                                    

 

 

 

D-04.05.01/d 
             Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 

                                        R28 = 1,5 – 2,5 MPa 

                      (mieszanie w mieszarkach stacjonarnych) 
 

 

1. Wstęp.  

 

1.1. Przedmiot SST.  

 

       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania  

       dotyczące wykonania i odbioru warstwy ulepszonego podłoża  z  gruntu stabilizowanego  

       cementem o wytrzymałości  R28 = 1,5 - 2,5 MPa na drodze: 
 



 

 

           Przebudowa ulicy Ćwiklińskiej  

 

1.2. Zakres stosowania SST.  

 

       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  

       robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy  

       ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem i obejmują: 

 

        .poz. 4.2 przedmiaru robót 

 

1.4. Określenia podstawowe.  

 

1.4.1. Stabilizacja_gruntu_cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu  

          spulchnionego gruntu z optymalną ilością  cementu, wody a w razie potrzeby innych  

          dodatków ulepszających (wapno, popioły lotne), z wyrównaniem i zagęszczeniem  

          wytworzonej  mieszanki.  

 

1.4.2. Inne określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  

          wraz z określeniami podanymi w STT D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z  

        Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu.  

        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00.  "Wymagania ogólne".  

 

2. Materiały.  

 

 

 

2.1. Cement.  

 

       Do  stabilizacji  gruntu  należy  stosować  cementy  powszechnego  użytku  klasy  32,5  

       odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 197-1.  

  

       Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych  

       warunkach czas przechowywania cementu nie  powinien przekraczać trzech miesięcy.  

       Cement zawierający grudki  lub przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być  

       użyty  za zgodą Kierownika Projektu, gdy zaroby próbne osiągną wymaganą wytrzymałość na  

       ściskanie i  mrozoodporność.  

  

       Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać deklarację zgodności producenta wraz 

       z wynikami badań.  

 

       Przed użyciem cementu do wykonania stabilizacji gruntu cement  powinien podlegać  

       następującym badaniom:  

 

       - oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3.  

       - oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3.  

       - sprawdzenie zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających  

         się w wodzie.  

 



 

 

       Grudki nie dające się rozgnieść w palcach i nie rozpadające się w wodzie należy z cementu  

       usunąć  poprzez przesianie przez sito # 2 mm. Jeśli ich ilość przekracza 45 % masy cementu  

       nie powinien być on  stosowany do wytwarzania mieszanki grunto-cementowej. 

         

       W przypadku gdy:  

 

6. czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają wymaganiom normy,  

7. cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami normy  BN-88/6731-08,  

8. okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w normie PN-EN 197-1,  

9. cement wykazuje zawartość grudek,  

 

       obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie  wg PN-EN 196-1.  

 

       Wymagania właściwości cementu do stabilizacji gruntu podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla cementu do stabilizacji. 

 

Lp.    W ł a ś c i w o ś c i         Klasa cementu 

     32,5    32,5 R 

   1. Wytrzymałość na ściskanie wczesna [ MPa] 

dd) po   7 dniach 

ee) po 28 dniach 

 

- 

10 

 

16 

- 

2. Wytrzymałość na ściskanie normowa [MPa} po 28 dniach    32,5     52,5 

3. Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 

60 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie h 12 

4. Stałość zmiany objętości: 

- wg próby Le Chateliera, mm nie więcej niż 

 

10 
 

 

2.2. Grunty. 

 

2.2.1. Właściwości gruntów.  

 

         Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy oceniać na podstawie  

         wyników badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96012..  

 

         Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować  

         grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

  

   Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem. 

 

 

Lp.           W ł a ś c i w o ś c i  Wymagania 

   1. Uziarnienie, wg PN-88/B-04481:                        

                                                                       

- zawartość ziarn przechodzących przez sito # 50 mm, %  

nie mniej niż  

-    zawartość ziarn przechodzących przez sito # 25 mm, % 

-    zawartość ziarn przechodzących przez sito #   4 mm, % 

-    zawartość ziarn przechodzących przez sito # 0,25 mm, % 

-    zawartość ziarn przechodzących przez sito #0,05 mm,% 

-    zawartość cząstek mniejszych od  0,002 mm, % poniżej    

 

 

 

          100 

       85 – 100 

       50 – 100 

       10 – 100 

         0 – 100 

            20 

   2.  Granica płynności wg PN-88/B-04481, %, poniżej             40 

   3.  Wskaźnik plastyczności wg PN-88/B-04481, %, poniżej             15 



 

 

   4.  Odczyn pH          od 5 do 8 

   5. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-88/B-04481, %, 

poniżej                                    

            

            2,0          

   6. Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 wg  

PN-78/B-06714/28, %, poniżej                                 

      

            1,0 
 

           Decydującym sprawdzeniem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 

           wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego. 

           Do stabilizacji cementem zaleca się użycie gruntów o wskaźniku piaskowym 20 – 50 %, 

           zawartości frakcji < 0,075 mm do 15 %, a także zawartości ziarn > 2 mm co najmniej 30 %. 

          

           Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 1 mogą być poddane stabilizacji 

           po uprzednim ulepszeniu wapnem, popiołami lotnymi przy akceptacji Kierownika Projektu. 

 

           Po ulepszeniu grunt musi  spełniać wymagania co do składu, wytrzymałości i mrozoodpor- 

           ności próbek gruntu stabilizowanego, określone w pkt. 5.2. 

  

2.2.2. Źródła pozyskiwania gruntów.  

 

          Grunty użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i  

          zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 

          Gruntu nie spełniające wymagań określonych w pkt. 2.2.1. niniejszej SST, zostaną  

          zdyskwalifikowane.  

  

 

2.3. Woda.  

 

       Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji  wykonanej warstwy  

        powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

 

       Do wymienionych celów można bez badań użyć wodociągową wodę pitną.  

  

2.4. Dodatki ulepszające. 

 

           Przy stabilizacji gruntu cementem, w uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane 

           dodatki ulepszające:  

 

ff) wapno, PN-90/B-30020 

gg) popioły lotne wg. PN-S-96035 

hh) chlorek wapniowy wg. PN-C-84127 

 

2.5. Materiały do pielęgnacji warstwy z gruntu stabilizowanego cementem. 

 

         Do pielęgnacji świeżo wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem należy 

         stosować preparaty powłokowe lub folie z tworzyw sztucznych posiadające aprobaty  

         techniczne IBDiM lub deklaracje zgodności producenta. 

 

         Dopuszcza się także pielęgnację przez przykrycie stabilizacji warstwą piasku naturalnego 

         lub warstwą włókniny  utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą. 

 

2.6. Mieszanka cementowo-gruntowa. 

 

2.6.1. Zawartość cementu. 

 

           Zawartość cementu należy przyjmować w granicach od 4 % do 8 lub 10 % liczonych w  

           stosunku do masy suchego gruntu, zależnie od rodzaju i uziarnienia gruntu oraz  kategorii  



 

 

           ruchu.  

 

           Maksymalna zawartość cementu w  mieszance cementowo-gruntowej nie powinna  

           przekraczać: 

 

           - dla ruchu KR 1-3   - 10 % 

           - dla ruchu KR 4-6   -   8 % 

  

2.6.2. Zawartość wody. 

 

          Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg. 

          normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją  1 %. 

 

2.6.3. Wytrzymałość na ściskanie próbek. 

 

            Decydującym kryterium przydatności mieszanki cementowo-gruntowej do wykonania  

           warstwy ulepszonego podłoża  jest wytrzymałość  na ściskanie próbek gruntu  

           stabilizowanego cementem oznaczona po 28 dniach twardnienia oraz wskaźnik  

           mrozoodporności próbek. 

 

 

 

          Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności próbek obowiązuje w przypadku stabilizacji  

          cementem gruntów średnio i bardzo spoistych oraz gruntów z zawartością części  

          organicznych powyżej 2 %, albo gruntów kwaśnych o pH ≤ 5 lub przy dodaniu popiołów  

          lotnych w ilości większej niż cement. 

 

          Wymagane wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem oraz wymagany 

          wskaźnik mrozoodporności:    

 

ii) wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach      1,0 - 1,6 MPa, 

jj) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach    1,5 - 2,5 MPa, 

kk) wskaźnik mrozoodporności  0,60 

  

         Formowanie próbek, pielęgnację i badanie wytrzymałości na ściskanie należy wykonać 

          zgodnie z normą PN-S-96012. 

 

3. Sprzęt.  

 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.  

 

       Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".  

 

       Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań  

       jakościowych robót, zostaną przez Kierownika Projektu  zdyskwalifikowane i 

       niedopuszczone do robót.  

 

3.2. Sprzęt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

        

         Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować:  

 

ll) wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo-gruntowej, 

mm) samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej  mieszanki, 

nn) układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy,  

oo) walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania; w miejscach trudnodostępnych 

należy stosować zagęszczarki  płytowe, ubijaki mechaniczne 



 

 

      lub małe walce wibracyjne.  

  

          Ponadto należy stosować prowadnice, o ile ich użycie jest konieczne do uzyskania  

          wymaganych cech geometrycznych  warstwy.  

          Wydajność sprzętu powinna zapewnić zachowanie warunków  technologicznych    

          dotyczących czasu mieszania i zagęszczania.  

 

4. Transport.  

  

4.1. Transport cementu.  

 

       Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cemento-wozów. W czasie  

       transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu.  

 

 

 

 

4.2. Transport wody.  

 

       Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami.  

  

5. Wykonanie robót.  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

 

       Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

  

5.2. Projektowanie składu mieszanki cementowo-gruntowej.  

 

       Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien  dostarczyć  

       Kierownikowi  Projektu do akceptacji projekt składu mieszanki oraz  próbki gruntu 

       i cementu pobrane w jego obecności.  

 

       Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:  

 

       - wyniki badań gruntu,  

       - wyniki badań cementu,  

       - wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności  gruntu stabilizowanego    

          cementem według metod podanych w PN-S-96012 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji.  

  

       Projekt składu mieszanki powinien zawierać:  

 

       - wymaganą ilość cementu,   

       - wymaganą zawartość wody, odpowiadającą wilgotności optymalnej gruntu z cementem. 

 

       Ilość składników należy podać w kg/m
3
. 

  

5.3. Grubość warstwy.  

 

       Grubość warstwy podłoża z gruntu stabilizowanego cementem powinna być zgodna  

       z Dokumentacją Projektową. 

       Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie powinny przekraczać: 

       +10 % i –15 %. 

 

5.4. Warunki atmosferyczne.  

 



 

 

       Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem nie może być  wykonywana wtedy gdy  

       temperatura powietrza spadła poniżej 2
o
C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte  

       i podczas opadów deszczu.  

       Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem jeżeli prognozy meteorologiczne  

       wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2
o
C  w czasie najbliższych 7 dni.  

 

5.5. Przygotowanie podłoża.  

 

       Podłoże pod ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać zgodnie  

       z Dokumentacją Projektową i SST odnoszącą się do danego rodzaju tego podłoża. 

 

 

 

 

5.6. Wytworzenie mieszanki cementowo-gruntowej. 

 

         Składniki mieszanki  i w razie potrzeby dodatki ulepszające,   powinny być dozowane  

         w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej z uwzględnieniem rzeczywistych wilgotności  

         gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego  

         dozowania  gruntu i  cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantującej  

         następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki:  

 

pp) kruszywo ± 3 %  

          -    pozostałe składniki ±2 %  

           

         Czas mieszania jednego zarobu, licząc od chwili wprowadzenia wszystkich składników do 

         mieszalnika,  powinien być tak dobrany aby była zapewniona jednorodność wymieszania. 

          

         Dodatki ulepszające powinny być dozowane do betoniarki przed dozowaniem cementu.   

  

5.7. Profilowanie. 

 

         Przed zagęszczeniem mieszanka cementowo-gruntowa powinna być wyprofilowana do  

         zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych oraz przechyłek na łukach. 

         Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice w celu  

         zyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy  

         zastosowaniu technologii gwarantującej  odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu     

         zgody Kierownika Projektu.   

 

5.8. Zagęszczenie.  

 

       Zagęszczenie warstwy z mieszanki cementowo-gruntowej powinno być wykonane, przy  

       wilgotności optymalnej, po zakończeniu mieszania i profilowani, nie później niż przed 

       zakończeniem czasu wiązania cementu. 

 

       Zagęszczenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem należy  prowadzić przy użyciu    

       walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych,  w zestawie zaakceptowanym przez  

       Kierownika Projektu.  

 

       Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno  rozpocząć się od  

       niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi.  

 

       Pojawiające się w czasie zagęszczenia zaniżenia, ubytki,  rozwarstwienia i podobne wady  

       powinny być natychmiast naprawione   przez wymianę mieszanki na pełną głębokość,  

       wyrównanie i ponowne  zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć  

       prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  



 

 

 

       Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie  

       mniejszego niż 1,00 według normalnej próby  Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.  

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Pielęgnacja warstwy stabilizacji gruntu cementem.  

 

       O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa nie zostanie pokryta nową warstwą  

       z takiego samego materiału lub inną warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast  

       poddana  pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego  

       z następujących sposobów:  

 

       a/ skrapianie warstwy emulsją asfaltową, asfaltem  D200 lub D300  w ilości 0,5 ÷1,0 kg/m
2
 .  

  

       b/ skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi świadectwo  

          dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, w ilości do 0,5 kg/m
2        

            po uprzednim zaakceptowaniu  przez Kierownika Projektu.  

 

       c/ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia w czasie  

          co najmniej 7 dni . 

  

       d/ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią plastykową, ułożoną na zakład o  

           szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy  

           przez wiatr.  

 

       e/ przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie  

           wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.  

 

       Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do  

       pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.  

 

       Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po ulepszonym podłożu w okresie  

       7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch  technologiczny może odbywać się  

       wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu.  

 

6. Kontrola jakości robót.  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

 

       W czasie budowy Wykonawca powinien wykonywać systematycznie  pomiary i badania  

       kontrolne i dostarczać ich wyniki Kierownikowi Projektu .  

 

       Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością  

       gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót,  lecz nie rzadziej niż wskazano w  

       odpowiednich punktach niniejszej  specyfikacji.  

 

6.2. Częstotliwość i zakres badań kontrolnych.  

 

       Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu warstwy  

       ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem podano w tablicy 3.  

 



 

 

 

 

 

 

  

Tablica 3.  Częstotliwość badań w czasie budowy.   

 

L.p.  

Wyszczególnienie prac 

 

 Częstotliwość badań 
Minimalna ilość badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

przypadająca na jedno 

badanie  [ m
2
] 

1. Uziarnienie gruntu 1  

600 2. 

3. 

4. 

Wilgotność mieszanki gruntu z  cementem 

Rozdrobnienie gruntu                                                        

Zagęszczenie warstwy                                              

 

2 

5. 

6. 

Wytrzymałość   7-dniowa                   

Wytrzymałość 28-dniowa 

3 

3 

600 

7. Mrozoodporność gruntu stabilizowanego 

cementem 

Przy projektowaniu i w przypadkach 

wątpliwych 

8. Badania cementu Dla każdej dostawy 

9. Badania wody Dla każdego wątpliwego źródła 

10. Szczegółowe badania gruntu:                                      

uziarnienie, granica płynności, wskaźnik 

plastyczności, zawartość części organicznych, 

odczyn H, zawartość siarczków, wskaźnik 

piaskowy         

 Przy każdej zmianie rodzaju gruntu  

 

   

6.3. Badania i pomiary wykonanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.  

 

       Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanego podłoża  podano w tablicy 4. 

  

   Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej  warstwy ulepszonego  

                     podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. 

   

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

         Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1.  Grubość warstwy Podczas budowy:                           

                                                                       

w trzech punktach na każdej działce  roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz  na 400 m
2 

                                                                       

Przed odbiorem:                           

                                                                       

W trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na  2000 m
2
                 

2. Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

3.  Równość podłużna co 20 m  łatą na każdym pasie ruchu                

4.  Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

5.  Spadki poprzeczne                 
1) 

10 razy na 1 km 

6. Rzędne wysokościowe co 25 m 

7. Ukształtowanie osi w planie   1) co 100 m 

    
     

1)
  Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

          w punktach głównych łuków poziomych:  na początku i końcu każdej krzywej przejściowej  

          oraz na   początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomowego.  



 

 

  

 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podłoża.  

 

6.4.1. Grubość warstwy.  

 

         Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całej jej głębokości,  

         w odległości co najmniej 0,5 metra od krawędzi, natychmiast po zagęszczeniu warstwy,  

         z częstotliwością podaną  w tablicy 4. 

        

          Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości ulepszonego  podłoża nie powinny  

         przekraczać: +10 % i –15 %.  

 

6.4.2. Równość ulepszonego podłoża.  

 

         Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową  łatą w osi każdego  

         pasa ruchu zgodnie z  BN-68/8931-04  z częstotliwością podaną w tablicy 4.  

 

         Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą z  

         częstotliwością podaną w tablicy 4.  

 

         Nierówności nie powinny przekraczać: 15 mm  

 

6.4.3. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża.  

 

         Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z  

         częstotliwością podaną w tablicy 4.  

  

         Spadki poprzeczne warstwy  powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  

          0,5 %.   

 

6.4.4. Rzędne  ulepszonego podłoża.  

 

          Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach  z częstotliwością 

          podaną w tablicy 4.  

 

         Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi  

         nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.  

 

6.4.5. Ukształtowanie osi warstwy ulepszonego podłoża.  

 

         Ukształtowanie osi warstwy należy sprawdzać w  punktach głównych trasy i w innych  

         punktach z częstotliwością  podaną w tablicy 4.  

 

         Oś warstwy ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi  

          projektowanej o więcej niż +5 cm.  

 

6.4.6. Szerokość warstwy ulepszonego podłoża.  

 

         Szerokość warstwy  należy sprawdzać z częstotliwością  podaną w tablicy 4.  

 

 

 

         Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości  projektowanej o więcej  

         niż +10 cm, -5 cm, z tym, że na jezdniach  bez krawężników szerokość warstwy  



 

 

         powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub 

         o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.  

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża.  

 

o) Jeżeli wytrzymałość średnia próbek po 28 dniach wiązania będzie  mniejsza  od  dolnej   

            granicy  określonej w pkt. 2.6.3. to warstwa na wadliwym odcinku, zostanie zerwana i  

            wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach, na koszt Wykonawcy.  

 

            Jeżeli średnia wytrzymałość próbek po 28 dniach wiązania lub  po 7 dniach wiązania  

            przekracza górne wartości to należy skorygować skład mieszanki, aby przy budowie  

            następnych odcinków otrzymać wytrzymałość zgodną z wymaganiami określonymi  

            w pkt. 2.6.3.  

 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża.  

 

         Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że  

         odchylenia cech geometrycznych na działce roboczej przekraczają wielkości określone  

         w p. 6.4. to warstwa zostanie zerwana i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.  

 

         Dopuszcza się  inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie  

         on zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  

 

         Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości  projektowanej o więcej  

         niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom  wyżej leżącym, to Wykonawca powinien  

         poszerzyć ulepszone podłoże  przez zerwanie warstwy na pełną grubość, do połowy  

         szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), formując  

         pionową, równą krawędź i ponowne wykonanie tej warstwy. Przy takim sposobie naprawy  

         nie dopuszcza się mieszania na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

6.5.3. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża. 

 

         Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzi grubość ulepszonego podłoża w obecności  

         Kierownika Projektu z częstotliwością podaną w tablicy 4.  

         Jeżeli ulepszone podłoże ze względów sprzętowych zostało wykonane w dwóch warstwach,  

         należy mierzyć łatą grubość tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworów grubość  

         warstwy powinna być co najmniej  równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar  

         grubości nie  może być większy od określonego w p. 6.4.1.  

 

         Jeżeli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za roboty. W  

         przeciwnym przypadku Wykonawca wykona, na własny  koszt, w obecności Kierownika  

         Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem  

         grubości.  

 

         Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona  

         naprawę ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego  

         materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej  

         grubości przy użyciu do produkcji mieszanki mieszarek stacjonarnych.   

 

 

         Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  

         Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej  

         podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

 

7. Obmiar robót.  

 



 

 

      Obmiar każdej warstwy ulepszonego podłoża powinien być dokonany na budowie, w 

metrach  

      kwadratowych, po ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar  odbywa się w obecności 

Kierownika       

      Projektu i wymaga jego akceptacji. Obmiar niee powinien obejmować jakichkolwiek  

      dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z  

      wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Kierownika Projektu.  

 

     Nadmiar grubości lub nadmierna powierzchnia ulepszonego podłoża w stosunku do  

     Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Kierownika Projektu, 

     nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową  zapłatę.  

 

8. Odbiór robót.  

 

     Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań  z bieżącej kontroli  

     materiałów i robót.  

 

     Odbioru ulepszonego podłoża dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników 

     badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin 

     warstwy.  

 

     W przypadku stwierdzenia wad Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót  

     poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy,  

     według zasad określonych w niniejszych specyfikacjach.  

  

     Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej  warstwy  

     Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. 

 

9. Podstawa płatności.  

 

     Płatność za 1 m
2
 wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

     cementem należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości  wykonanych robót. 

 

     Cena robót obejmuje:  

 

h) prace pomiarowe,  

i) sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

j) dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów  

                i urządzeń pomocniczych,  

      -        zakup materiałów,  

      -        wytworzenie mieszanki gruntowo-cementowej, 

      -        transport i rozścielenie mieszanki w miejscu wbudowania, 

      -        wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy,  

      -        pielęgnację wykonanej warstwy,  

      -       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych  w specyfikacji  

               technicznej.  

 

 

10. Przepisy związane.  

 

10.1. Normy.  

 

     1. PN-88/B-04481    - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.  

 

     2. PN-B-66714/28    - „Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową”. 

 



 

 

     3. PN-EN 197-1       - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

                                         powszechnego użytku. 

 

     4. PN-EN 196-1       - „Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości”.  

 

     5. PN-EN 196-3       - „Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości  

                                          objętości”.  

 

     6. PN-EN 196-7       - „Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

                                          cementu”.  

  

     7. BN-88/6731-08    - „Cement. Transport, przechowywanie”.  

 

     8. PN-88/B-32250    - „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.  

 

     9. PN-C-84127         - „Chlorek wapniowy techniczny”.  

 

   10. PN-S-96035          - „Popioły lotne”. 

 

   11. PN-S-96012          - „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu  

                                           stabilizowanego cementem”.  

 

   12. BN-68/8931-04    - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  

                                           planografem i łatą”.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 
 

 


