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D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
D 01.01.01. ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 
CPV 45111200-0 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy 
drogowej i jej punktów wysokościowych dla przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi 
powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczą Specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wytyczenie w 
terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów Inspektor Nadzoruskich zgodnie z Drogową i Mostową 
Dokumentacją Projektową. 
Roboty dotyczą: 

− obiekty mostowe 
− tymczasowe dojścia i dojazdy do obiektu 

Roboty obejmują: 
-   zakup i dostarczenie materiałów pomocniczych, 
-  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
-  uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 
-  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
 odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
-  zabezpieczenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej państwowej, ochrona ich przed zniszczeniem i 

odtworzenie punktów w razie zniszczenia 
1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z tradycyjnym wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2. WYZNACZENIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH 
W zakres robót pomiarowych, związanych z z wyznaczeniem obiektu wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, 
b) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
c) wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 

1.4. Określenia podstawowe 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni 
odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej 
powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia 
elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 
służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M-00.00.00 pkt. 1.4. 



Str. 4 D 01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 
 I /00 z dnia 30.10.2015 

Przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 2. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnice 0,15 ÷ 0,20 m . Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 ÷ 0,08 m a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. "świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 

3. SPRZĘT 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: odbiorniki GPS, teodolity lub 
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.  

4. TRANSPORT 
Można używać dowolne środki transportu do przewozu materiałów używanych w robotach przygotowawczych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5. 

5.1. Ustalenia ogólne. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [1÷7]. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające współrzędne 
punktów głównych trasy. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do wytyczenia robót. 
Współrzędne i wysokości punktów osnowy realizacyjnej będą określone w takim samym układzie i poziomie odniesienia 
jak Dokumentacja Projektowa. Wyniki przekazane będą Inspektorowi Nadzoru. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, ST oraz zmianami 
wprowadzonymi w nich przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót 
oraz zabezpieczenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej państwowej, ochrona ich przed zniszczeniem i odtworzenie 
punktów w razie zniszczenia. 
 Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych 
Przy tyczeniu metodami tradycyjnymi zamiennie do systemu 3D - punkty wierzchołkowe i inne punkty główne do tyczenia 
powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych, prętów metalowych lub słupków 
betonowych, dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót.  

Odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna być dostosowana do ukształtowania terenu a 
maksymalna nie powinna przekraczać 500 metrów. Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z 
wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. 
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy niż 
4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Wyznaczenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej określonej w 
Dokumentacji Projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich nie rzadziej, 
niż co 25 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe niż 3 cm dla autostrady i 5 cm dla innych dróg. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.  

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robót ziemnych) i powinno być wykonane zgodnie z Drogową Dokumentacją Projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki i wiechy. Wiechy należy 
stosować w przypadku nasypów przekraczających 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m . Odległość między palikami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Drogową 
Dokumentacją Projektową.. 

5.5. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów mostów i 

wiaduktów. 
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej 
do wytyczenia tych obiektów. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.3. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" p. 6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [ 1÷7 ]. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8. 
 Jednostką obmiarową jest 1,00 m3 pomierzonej objętości fundamentowej w terenie. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektu jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem, wyznaczeniem i zabezpieczeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- roboty pomiarowe dla potrzeb przebudowy przepustu  
- wykonanie mapy powykonawczej obiektu w 3 egz. na mapie zasadniczej i włączenie jej do zasobów 

geodezyjnych 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979.  
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.  
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D 01.02.01. USUNIĘCIE KARP, DRZEW I KRZEWÓW 
CPV 45112600-1 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem karp drzew i 
krzewów w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie 
Czarnocina. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują usunięcie karp drzew i krzewów po wyciętej roślinności. Wycinka 
drzew i krzewów została przeprowadzona podczas prac przygotowawczych, na etapie przekazania terenu pod inwestycję - 
zgodnie z umową koncesyjną. 
Roboty obejmują:  

- usunięcie karp drzew i krzaków, 
- wywiezienie usuniętych karpin poza teren budowy lub zniszczenie pozostałości w sposób zgodny ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru  
- dowiezienie gruntu na zasypanie i zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Lokalizacja w/w terenów, w granicach wg Drogowej Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Karpa – część pozostająca w ziemi po wyciętym drzewie lub krzewie 

1.4.2. Karpina - karpa po wyjęciu na powierzchnię ziemi (po wykarczowaniu). 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe podane niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", punkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych karpach drzew i krzewów będą wypełnione gruntem przydatnym do 
budowy nasypów zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 i podanymi w dziale ST D-01.03.01 „Wykonanie 
nasypów”. Na odcinkach występowania nasypów o wysokości do ok. 1,5 m, grunty do zasypywania dołów po 
wykarczowaniu powinny być niewysadzinowe (WP >35), dla nasypów powyżej tej wysokości mogą być stosowane grunty 
o przydatności jak na dolne warstwy nasypów. Rodzaj gruntu do zasypki powinien być dostosowany do gruntu rodzimego  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określono w ST D-M-00.00.00 “Wymagania Ogólne” punkt 5. 
Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.2. Usunięcie karpiny  
Roboty związane z usunięciem karp obejmują wykopanie i wywiezienie karpiny poza Teren Budowy na miejsce 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz zasypanie dołów. 
Karpy należy usnąć przed rozpoczęciem robót budowlanych (należy zwrócić uwagę na dokładne usunięcie korzeni). 
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Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych karpach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wymaganiami określonymi w ST D - 02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
Doły po wykarczowanych karpach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 
wody. 
Sposób zniszczenia wykopanej karpiny Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia karp 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Drogową Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia karp drzew i krzewów, 
- wymaganiami dotyczącymi zagęszczenia gruntu wypełniającego doły zgodnie z odpowiednimi wymaganiami 

określonymi w ST D - 02.03.01 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  NORMY 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2 INNE DOKUMENTY 
1. KNNR 1. Roboty ziemne. MRRiB 2000 
2. „Poradnik użytkowania lasu” Praca zbiorowa. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa 2000 
3. l„Chirurgia i pielęgnacja drzew” Zbigniew Chachulski, Legraf 2000. 
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D 01.02.02. ZDJĘCIE I TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) 
CPV 45112200-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G 
w obrębie Czarnocina. 

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

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowią wymagania ogólne dotyczące Robót związanych ze:  
- zdjęcie ziemi urodzajnej (humusu) na pełną głębokość jej zalegania, 
- usunięcie hałd ziemi urodzajnej (humusu) po wykonanych badaniach archeologicznych poza granicę robót lub na 

tymczasowe składowisko (należy ocenić przydatność tej ziemi do wbudowania i w zależności od oceny usuną ją poza 
granicę robót lub wywieźć na wskazane miejsce). 

- wywiezienie całości zdjętej ziemi urodzajnej (humusu) poza granicę robót lub na składowiska tymczasowe  
- wywiezienie nadmiaru ziemi urodzajnej (humusu) i ziemi urodzajnej (humusu) nienadającej się do wbudowania na 

wskazane miejsca 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. 
Ziemia urodzajna- ziemia rodzima, posiadająca zdolność produkcji roślin, zebrana i zmagazynowana w pryzmach 

nieprzekraczających 2 m wysokości przed rozpoczęciem robót budowlanych i drogowych. 
Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej nadającej się do upraw  
W Dokumentacji użyte oba określenia uważa się za równoznaczne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują.  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5. 
Warstwa ziemi urodzajnej będzie zdjęta w całości z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp i 
odwieziona na wskazane miejsce składowania. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia ziemi urodzajnej. 
Ziemię należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć w 
miejscach określonych w Drogowej Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Ziemię należy 
zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, według faktycznego stanu występowania. 
Zdjętą glebę należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania ziemi urodzajnej powinno być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 
gliną lub innym gruntem nieorganicznym 
Nadmiar ziemi urodzajnej zostanie odwieziony na odkład. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" p. 6. 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia ziemi urodzajnej z powierzchni pasa robót 
ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8. 
Odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do 
odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". 
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D.01.02.03 ROZEBRANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH 
CPV 45111100-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych i 
przygotowawczych w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w 
obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują: 

a) Rozebranie mechaniczne konstrukcji drewnianej pomostu, poprzecznic i pali, 
b)  Załadunek mechaniczny konstrukcji drewnianej,, 
c) Wywiezienie drewna z rozbiórki na odległość 10 km. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 
• Wyciągarka mechaniczna do pali, 
• Piły motorowe spalinowe, 
• Samochody wywrotki o nośności 100÷160 kN do przewiezienia elementów rozbiórkowych na składowisko. 
• Dźwig samochodowy lub ładowarka samobieżna. 

4. TRANSPORT 
Do przewiezienia elementów rozbiórkowych oraz pokruszonych części ustroju nośnego na składowisko zastosować 
samochody wywrotki o nośności 100÷160 kN lub samochody skrzyniowe o długości przestrzeni ładunkowej odpowiedniej 
do przewożonych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Projekt rozbiórki 
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone po zamknięciu jezdni dla ruchu kołowego. 
Szczegółowy projekt technologiczny rozbiórki elementów mostu wraz z harmonogramem robót Wykonawca opracuje we 
własnym zakresie na podstawie kolejności robót określonej Dokumentacji Projektowej. 
Założona przez Wykonawcę rozbiórki technologia demontażu ustroju nośnego powinna uwzględniać obecny stan 
konstrukcji. 
Projekt technologiczny rozbiórki powinien określać kolejność i sposób demontażu poszczególnych elementów, drogi 
technologiczne dla sprzętu i rusztowania pomocnicze oraz przewidywane ograniczenia i zamknięcia ruchu drogowego na 
sąsiedniej jezdni. 
Projekt rozbiórki elementów należy uzgodnić z Zamawiającym oraz przedstawić Kierownikowi Projektu do 
zaakceptowania. 

5.3. Zakres wykonywanych robót.  
Wykonanie rozbiórki elementów mostu Wykonawca winien przeprowadzać na podstawie w/w. Projektu technologicznego 
rozbiórki. 
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Demontaż pali wykonać wyciągarką mechaniczną lub żurawiem. Demontaż drewna poprzecznic i pomostu wykonać przy 
pomocy piły motorowej, 
Demontaż elementów wielkogabarytowych żurawiem samochodowym o udźwigu odpowiednim do przenoszonych 
elementów. 
Wykonanie rusztowań pomocniczych i podpierających: 

- Do wykonania robót na wysokości wykonać rusztowania z klatek lub podwieszone. 
Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładowczymi na składowisko 
Wykonawcy, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy 
przewieźć na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w ST-D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami Specyfikacji 
Technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru dla poszczególnych asortymentów robót jest: 

- m3 - dla poszczególnych elementów drewnianych i betonowych 
- kg – dla niewielkich elementów stalowych 
- kg/mb – dla elementów takich jak bariery, poręcze, barieroporęcze, dylatacje stalowe 

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

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

- Płatność za jednostkę obmiaru, wyszczególniona w punkcie 7 niniejszej ST należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem robót i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
- rozbiórkę mechaniczną i ręczną mostu drewnianego, 
- wywiezienie drewna z terenu rozbiórki (z transportem na składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i 

rozładunkiem) 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze 
- rozbiórkę poszczególnych asortymentów, 
- wykonanie pozostałych robót przygotowawczych, 
- załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki na składowisko Wykonawcy 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
- załadunek i odtransportowanie materiałów do ponownego wykorzystania pochodzących z rozbiórki na miejsce 

wskazane przez Kierownika Projektu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG 
CPV 45111100-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 
2703G w obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu rozbiórki elementów dróg i obejmują: 

a) nawierzchnię bitumiczną jezdni łącznie z podbudową, 
b) nawierzchnię jezdni z płyt betonowych żelbetowych wraz z podbudową, 
c) nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej brukowcowej łącznie z podbudową z kruszywa, 
d) rozbiórkę krawężników betonowych, 
e) rozbiórkę chodników i wjazdów z płyt betonowych i z kostki betonowej, 
f) rozbiórkę obrzeży betonowych, 
g) rozbiórkę ław podkrawężnikowych, 
h) rozbiórkę znaków wraz ze słupkami, 
i) rozbiórkę barier stalowych, 
j) rozbiórkę słupków prowadzących typu U-1, 
k) rozbiórkę ogrodzeń łącznie z bramami. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy pod warunkiem stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ich nieprzydatności 
dla Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

- frezarki, 
- piły, 
- młoty pneumatyczne, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe 

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.4. 

4.2. Transport materiału z rozbiórki nawierzchni 
Materiały z rozbiórki elementów dróg mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Rozbiórce podlegają elementy drogowe wg pkt 1.3 a÷g zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Rozbiórki obejmują generalnie wszystkie istniejące elementy i obiekty w projektowanym pasie drogowym nawet 
nieoznaczone na planie, o ile kolidują z rozwiązaniem projektowym.  
Rozbiórki obejmują również elementy drogowe odcinków istniejącej drogi krajowej nr 16, które po przebudowie będą 
niewykorzystane, ze względu na lokalną zmianę trasy tej drogi. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. Elementy nadające się do powtórnego użycia są własnością Zamawiającego, Inspektor Nadzoru wskaże 
miejsce ich składowania. 
Elementy i materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy pod warunkiem stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ich 
nieprzydatności dla Zamawiającego i powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.03.01. „Roboty 
ziemne. Wykonanie nasypów”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.6. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, 
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, 
b) 1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych wraz z podbudową, 
c) 1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej brukowcowej wraz z podbudową z 

kruszywa, 
d) 1 m (metr) krawężnika betonowego, 
e) 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z płyt betonowych lub z kostki betonowej, 
f) 1 m (metr) obrzeża betonowego, 
g) 1 m3 (metr sześcienny) ławy podkrawężnikowej, 
h) 1 szt. (sztuka) znaku drogowego wraz ze słupkiem, 
i) 1 m (metr) rozbiórki barier ochronnych stalowych, 
j) 1 szt. (sztuka) rozbiórki słupków prowadzących U-1, 
k) 1 m (metr) rozbiórki ogrodzeń posesji łącznie z bramami. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7.2 a÷k obejmuje: 

- wyznaczenie zakresu robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
- rozbiórka elementów opisanych w pkt 7.2, 
- załadunek i odwiezienie materiałów z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru (materiał 

stanowiący własność Wykonawcy), 
- załadunek i odwiezienie materiałów stanowiących własność Zamawiającego, na miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru, 
- wyrównanie podłoża, zasypanie dołów gruntem wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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D-04.00.00. PODBUDOWY 
D-04.02.02. WARSTWA MOROZOOCHRONNA 
CPV 45233300-2 

L. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 
mrozoochronnej w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w 
obrębie Czarnocina. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 
odsączającej pełniącej funkcję warstwy mrozoochronnej na autostradzie, o grubości: 

- ≥ 35 cm dla podłoża o nośności G1 (grunty wątpliwe) i G2 
- ≥ 25 cm dla podłoża o nośności G3 i G4 

Warstwy mrozoochronne stosuje się w podłożu nawierzchni autostrady zamiast warstwy odsączającej wszędzie tam, gdzie 
warunki wodne (określone w D-04.02.01 pkt. 1.3) nie wskazują na konieczność zastosowania warstwy odsączającej. 
Roboty te obejmują:  

- prace pomiarowe, 
- zakup, dostarczenie materiałów 
- rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu geowłókniny 
- rozłożenie warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 

Odcinki występowania warstwy ( o współczynniku k > 5 m/dobę) wskazano w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Warstwa mrozoochronna – której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami mrozu. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST 
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania 
Ogólne" punkt. 2. 

2.1. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej pełniącej rolę warstwy mrozoochronnej są: 

- kruszywa odpowiadające wymaganiom podanym w ST D-04.02.01 „Warstwa odsączająca” pkt 2, 
- grunty przydatne bez zastrzeżeń, odpowiadające wymaganiom podanym w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” 

pkt 2. 

2.2. WYMAGANIA DLA GRUNTÓW 
Na warstwę mrozoochronną należy użyć grunt naturalny, kruszywo naturalne, łamane lub ich mieszankę. Grunt 
(kruszywo) powinien spełniać wymagania materiałowe zawarte w tablicy 1: 
 
Tablica 1 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Wymagania Badanie wg 
1 Zawartość ziaren poniżej 0.075 mm  % ≤ 10 PN-B-06714-15 
2 Wskaźnik piaskowy WP  ≥ 35 BN-64/8931-01 
3 Wskaźnik różnoziarnistości U = d60/d10  ≥ 3 PN-B-06714-15 
4 Współczynnik wodoprzepuszczalności "k" m/dobę  ≥ 5 PN 55/04492 
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2.3. Geowłóknina 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na promieniowanie UV, działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą szczelnością z gruntem 
drogowym, o właściwościach technicznych podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla geowłókniny separacyjnej 

Właściwości Wymagania Badania wg 
Masa powierzchniowa ≤ 160 g/m2 PN-EN 965:1999 
Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 9 kN/m w obu kierunkach PN ISO 10319:1996 
Wodoprzepuszczalność w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny ≥ 200 l/m2s BS 9606  

 
Geowłóknina zastosowane będzie w tych przypadkach, gdzie nie będzie spełniony warunek szczelności określony w D-
04.02.01 pkt 2.2. 

2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli materiał przeznaczony do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone 
i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu o wydajności umożliwiającej wykonanie danych robót i gwarantujących zachowanie wymagań jakościowych. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 4. 
Grunt i kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport geosyntetyków musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w Specyfikacji ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych Specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m.  

5.2. GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA  
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które 
mogą spowodować uszkodzenie. W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone przez 
producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia 
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. Po powierzchni geowłókniny nie może odbywać się 
ruch jakichkolwiek pojazdów. 
Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy 
dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale. 
Decyzję o potrzebie zastosowania lub rezygnacji z geowłókniny separacyjnej podejmuje Inspektor Nadzoru. 

5.3. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA LUB GRUNTU 
Grunt lub kruszywo powinny być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa lub gruntu powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość 
zgodną z Dokumentacją Projektową.  
Ponieważ Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości powyżej 20 cm, to 
wbudowanie kruszywa lub gruntu należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej. 
Dopuszcza się wykonywanie warstw o większej grubości, pod warunkiem sprawdzenia technologii wbudowania, a 
zwłaszcza zagęszczenia na odcinku próbnym.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
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Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy gruntu i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia 
według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wykonawca może zaproponować także inne metody określania zagęszczenia pod warunkiem, że w sposób wiarygodny 
udowodni możliwość wykorzystania tych metod do kontroli wykonywanych robót. 
Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -2% do +1%. W 
przypadku, gdy wilgotność jest zbyt wysoka w stosunku do wilgotności optymalnej, materiał należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność jest zbyt niska w stosunku do wilgotności optymalnej, grunt 
należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. ODCINEK PRÓBNY 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

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

zagęszczeniu, 
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania 
warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

5.5. UTRZYMANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ 
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Dopuszcza się tylko ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 
określone w pkt 2.1. lub gruntów w pkt. 2.2. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.2.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej 
podaje tablica 3. 
 
Tablica 3.  Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne odchyłki warstwy odsączającej 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów Dopuszczalne 
odchyłki 

1. Szerokość warstwy 10 razy na 1 km +10/-5 cm 
2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu i w miejscach wątpliwych ± 2 cm 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km ± 2 cm 
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5 % 
5. Rzędne wysokościowe W przekrojach poprzecznych wg projektu, w trzech 

punktach dla każdej jezdni (obie krawędzie i oś). Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji propozycję miejsc 
pomiarowych dla wszystkich warstw 

+1/-2 cm 
6. Ukształtowanie osi w 

planie *) 
± 3 cm 

 

7. Grubość warstwy W 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 

+1/-2 cm 

8. Zagęszczenie, 
 wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 

pkt 6.3.2 
+1/-2% 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych 

6.2.2. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej (Is) musi spełniać warunki podane w p. 5.3.  
Wykonawca może zaproponować także inne metody określania zagęszczenia gruntu (np. pomiar sondą izotopową, płytą 
dynamiczną po wykalibrowaniu, itp.) pod warunkiem, że w sposób wiarygodny udowodni możliwość wykorzystania tych 
metod do kontroli wykonywanych Robót. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-/B-06714-17 z tolerancją podaną w tablicy 3. 

6.2.3. BADANIA DOTYCZĄCE WARSTWY Z GEOWŁÓKNIN I GEOKOMPOZYTÓW 
W czasie układania warstwy z geowłóknin należy kontrolować: 

a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin i geokompozytów z określonym w dokumentacji 
projektowej, 

b) równość warstwy, 
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia zgodnie z zaleceniami producenta, 
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny/geokompozytu (rozerwanie, 
przebicie, zgniecenie).  

6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI  
Wszystkie powierzchnię, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórnie zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według zasad podanych w tablicy 3. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą. 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
9. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
CPV 45233300-2 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w 
obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych oczyszczeniem i skropieniem 
warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i obejmują: 

a) oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 
- warstwy podbudowy bitumicznej,  
- warstwy wiążącej,  

b) oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych - dolnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

Zakres występowania robót przy oczyszczeniu i skropieniu zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do skropienia warstw konstrukcyjnych 
2.2.1. Skropienie warstw niebitumicznych 
Stosuje się asfaltową emulsję kationową średniorozpadową o właściwościach zgodnych  z „Warunkami technicznymi. 
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1999 r. 
2.2.2.  Skropienie warstw bitumicznych 
Stosuje się asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową o właściwościach zgodnych z „Warunki techniczne. Drogowe 
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999 r. 
2.2.3.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej 
Asfaltowe emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej do wykonania 
skropienia warstw nawierzchni. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Wymagania 

szybkorozpadowa średniorozpadowa 
Kl-60 K2 

1. Zawartość lepiszcza, % 58-62 50-70 
2. Lepkość wg Englera, 0E 3-15 > 3 
3. Jednorodność ∅0,063 mm, % < 0,10 < 0,10 
4. Jednorodność ∅0,16 mm, % < 0,25 < 0,25 
5. Sedymentacja, % ≤ 5,0 ≤ 5,0 
6. Przyczepność do kruszywa, % ≥ 85 ≥ 85 
7. Indeks rozpadu, g/100g < 90 80-130 

2.2.4.  Składowanie emulsji 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy 
przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 
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Warunki przechowywania: 
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 30C. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować następujący sprzęt: 

- szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z możliwością odpylania), 
- sprężarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne, 
- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne 
pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej 
lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki, ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie 
lepiszcza z tolerancją 10 % w stosunku do ilości założonej. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury 
lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki, które należy przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru do aprobaty. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport emulsji 
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach  
i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami na komory o pojemności nie 
większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i 
zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

4.3. Transport wody 
Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie 
potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia 
stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu. Na terenach 
niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym powietrzem. 

5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien zapoznać się z prognozą pogody, ponieważ oczyszczona nawierzchnia 
przed skropieniem powinna być sucha, bez zawilgoceń. 
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie można rozpocząć po akceptacji jej 
oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu 
warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 
Skropienie należy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy użyciu węża z dyszą rozpryskową. 
Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji. W tym 
czasie po skropionej powierzchni nie może odbywać się jakikolwiek ruch kołowy. Do czasu układania warstwy z 
mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, dopuszczając tylko niezbędny ruch 
budowlany. 
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Skropienie warstwy niebitumicznej należy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0,5÷0,7 kg/m2, a ułożenie 
następnej warstwy może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
Skropienie warstwy bitumicznej należy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości: 

- 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy, 
- 0,1-0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiędzy nowoukładanymi warstwami wiążącą i ścieralną. 

Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna mieścić się w przedziale 20 oC do 40oC. 
Jeżeli warstwa ścieralna z SMA będzie układana bezpośrednio po ułożeniu warstwy wiążącej, to nie jest wymagane 
skropienie. Decyzję w tej sprawie podejmie Inspektor Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej 
dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót. 

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości Badanie według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA-99 

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe 
utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza  i kruszywa”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej, 
b) 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej emulsją asfaltową powierzchni warstwy niebitumicznej, 
c) 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej emulsją asfaltową powierzchni warstwy bitumicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
a) Cena jednostkowa 1 m2 (metra kwadratowego) oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie, 
- mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej z polewaniem wodą lub użyciem sprężonego 

powietrza, 
- ręczne oczyszczenie ze stwardniałych zanieczyszczeń. 

b) Cena jednostkowa 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych, obejmuje: 
- przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie, 
- zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- skropienie powierzchni warstwy niebitumicznej, 
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych wg ST. 

c) Cena jednostkowa 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych obejmuje: 
- przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie, 
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- zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- skropienie powierzchni warstwy bitumicznej emulsją, 
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych wg ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.  
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
N-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.  

10.2. Inne dokumenty 
1. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do 

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM - 1999 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

CPV 45233300-1 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania górnej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi 
powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy do 15 cm (dla KR5), o grubości warstwy 13 cm (dla KR3) i 9 
cm ( dla KR2), zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej. 
Obejmują również prowadzenie takich robót jak: 

a) Zdjęcie humusu  grubości 30 cm, 
b) Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, 
c) Poszerzenie nasypów drogi na dojazdach do obiektu wraz z zagęszczeniem, 
d) Wykonanie podsypki piaskowej-wyrównawczej, 
e) Ułożenie jednej warstwy geowłókniny (np.: Bonar TF SG 25/25), 
f) Wykonanie ochronnej warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem, 
g) Wykonanie podbudowy z kruszonego gruzu budowlanego stabilizowanego mechanicznie, 
h) Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

- piaski do budowy dróg ma warstwy podsypkowe, 
- geowłóknina typu Bonar TF SG 25/25, 
- gruz budowlany łamany kruszarkami gr. 4 do 63 mm, 
- kruszywo łamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków gr. 

0,5 do 16 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiały te przed wbudowaniem 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Źródła  kruszywa naturalnego powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Dla zapewnienia jednorodności kruszywa niezbędne jest przygotowanie określonej wielkości partii. Kruszywa należy 
składować na  odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na Tysunku 1. 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę), 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej. 

 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w Tablicy 1. 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane Żużel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714-15  

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15  
3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 45 35 40 - - PN-B-06714-16  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481  

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 
70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 do 
70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01  

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 
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PN-B-06714-42  

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18  
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-19  

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37  
PN-B-06714-39  

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- spycharki do zdejmowania humusu, 
- równiarki, 
- brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istniejącej podbudowy kruszywowej 
- walców lekkich, średnich i ciężkich - walce do stabilizacji i zagęszczania materiału 
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- wibratory płytowe, 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej, 
- żuraw samochodowy, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

Rozgarnięcie gruntu należy wykonać mechanicznie i ręcznie. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem 
typów,  ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Materiały przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robót przewożone będą samowyładowczymi środkami 
transportu (samochody-wywrotki, ciągniki z przyczepami samowyładowczymi). Transport  kruszywa  powinien  odbywać  
się  w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt składu kruszywa oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. Ponadto 
Wykonawca winien przygotować Projekt Technologiczny zawierający m. in. technologię i kolejność wykonywania 
poszczególnych warstw oraz konieczny zakres robót drogowych. Projekt ten należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający  wykonanie  zgodnie z dokumentacją projektową lub według 
zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w n/n specyfikacji. Paliki do kontroli ukształtowania podbudowy 
powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót. 

5.3. Przygotowanie mieszanki kruszywa 
Wytwarzanie  mieszanki  kruszywa  łamanego może być rozpoczęte po akceptacji składu  mieszanki (recepty 
laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. 
Recepta laboratoryjna powinna zawierać: 

- ustalenie składu agregatu kruszywowego, 
- określenie właściwości kruszyw zgodnie z Tablicą Nr 1, 
- ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym, 
- ustalenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
- i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, 
- określenie wilgotności optymalnej mieszanki. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotności należy 
prowadzić w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału  nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez  
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane  na  miejsce  
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Rozkładanie kruszywa 
Grubość pojedynczo  układanej warstwy nie może przekraczać  20  cm po jej zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna  
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie  wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest segregacja  powinno  być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 
odpowiednich właściwościach. 

5.4. Zagęszczanie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa  należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie.  
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi  do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo  
od dolnej do górnej krawędzi przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia  
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika  zagęszczenia [Is] warstwy podbudowy 
określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12. Zagęszczanie prowadzone powinno być od krawędzi ku środkowi nasypu. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej  zgodnie z normą PN-
88/B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez  mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli 
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wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1 %  powyżej wilgotności optymalnej do 2 % poniżej 
wilgotności optymalnej. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa  po  wykonaniu  powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca  zobowiązany jest do 
przeprowadzania bieżących  napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem do  robót Wykonawca  powinien wykonać  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru według  zasad określonych w pkt. 2 i pkt. 5.2.2 n/n specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość  badań  kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu  warstwy podbudowy. 
 
Tablica 2. 

  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 
Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przy-padająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  Tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

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

6.4.1 Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 20 
mm. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 
%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -
2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02  powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06  powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Cechy podbudowy. 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym  

niż, [%] 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 

zagęszczenia IS 
nie 

mniejszy niż  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

6.5. Badania przy odbiorze 
Powinny być przeprowadzone następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) sprawdzenie wykonanych podsypek, podbudowy i nawierzchni, 
c) sprawdzenie zagęszczenia poszczególnych warstw materiałowych - wymagane zagęszczenie 0,97 do 1,00 przy 

powierzchni. 
Dodatkowo dla przepustów należy na bieżąco prowadzić kontrolę odkształceń konstrukcji stalowej w trakcie 
wykonywania zasypki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej podsypki , ułożonej geowłókniny, wykonanej podbudowy gruzowej i nawierzchni 
tłuczniowej, zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru 
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  
Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru  na  podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych 
uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres  
wykonania robót poprawkowych według zasad określonych  w n/n specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za 
nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustalić zakres i wielkość potrąceń  
za obniżoną jakość. 
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady trwałe zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w Instrukcji DP-T14 o 
dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 r. i 1993 r. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw  płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- opracowanie projektu technologicznego zasypki przepustu, 
- transport materiału (kruszywa) przewidzianego do wykonania robót, 
- przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania, 
- mechaniczne lub ręczne rozłożenie kruszywa wraz z zagęszczeniem, 
- ręczne ułożenie i zakotwienie w podłożu geowłókniny 
- uporządkowanie terenu robót, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN 68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN 74/B 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN 88/B 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN 66/B 06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
PN 76/B 06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - żwir i mieszanka. 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych -  Piasek. 
PN-B 19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
BN 64/8931 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. Rodzaje badań. 
BN 77/8931 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
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D-04.05.00 - 04.05.04 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW LUB 
KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI 
D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem w 
ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy i 
ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17). 
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, pomocniczych 
i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [29]. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni 
drogowej. 
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków 
ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia 
procesu wiązania cementu.  
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków 
ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i 
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na 
której układana jest warstwa podbudowy. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane podano w OST wymienionych w pkt 1.3, dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

2.2. Cement 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub 
hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości Klasa cementu 
32,5 
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1 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 
Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 
60 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

2.3. Grunty 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S- 96012 [17]. 
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty spełniające 
wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że 
wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 
2.7 Tablica 4. 
 
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [ 17] 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 

Uziarnienie 
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,% (m/m), nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m), powyżej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej 

 
100 
85 
50 
20 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 
3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2] 
4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 
5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż: 2 PN-B-04481 [2] 
6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na S03, % (m/m), nie więcej niż: 1 PN-B-06714-28 [6] 

 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w Tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu 
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane cementem 
dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich 
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o: 

- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek 
gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. Kruszywa 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania 
podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że 
wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi 
w p. 2.7 Tablica 4. 
 
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: 

 
30 
15 

PN-B-06714-15 [4] 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 [5] 
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3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 PN-B-06714-12 [3] 
4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % poniżej:   1 PN-B-06714-28 [6] 

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i 
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na 
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

2.5. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy 
woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub 
do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą 
wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem. 

2.6. Dodatki ulepszające 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki ulepszające: 

- wapno wg PN-B-30020 [12], 
- popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 

Za zgodą Inspektora Nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych  

 warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej 
Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych wodą (MPa) 
Wskaźnik 

mrozo-
odporności po 7 dniach po 28 dniach 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 0,7 

2 

Górna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego o 
grubości co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna część 
warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów wątpliwych 
oraz wysadzinowych 

od 1,0 do 1,6 od 1,5 do 2,5 0,6 

3 
Dolna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w 
przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
podłożu z gruntów wątpliwych i wysadzinowych 

- od 0,5 do 1,5 0,6 

3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.05.00 "Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne" pkt 3. 

4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 "Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli 
prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5'C w czasie najbliższych 7 dni. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-04.05.00 "Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne" pkt 5.2. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w Tablicy 5. Zaleca się taki dobór mieszanki, 
aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 Tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
 
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanego 
cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

Lp. Kategoria  ruchu 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza ulepszone podłoże 

1 KR 2 do KR 6 - 6 8 
2 KR 1 8 10 10 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +l0%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w Tablicy 4. 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub 
jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. 
Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z 
wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien 
być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub popioły 
lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. 
Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą 
uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, 
szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 
40 cm, przyległych do prowadnic. 
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od 
optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. 
Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej 
wartości. 
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 
godzin. 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w dokumentacji 
projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać 
prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody 
Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy 
przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub 
gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie 
zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i  
-20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
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Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania 
odpowiedniej równości profilu 
warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania 
warstwy. 

5.7. Grubość warstwy 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna 
przekraczać: 

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać w 
dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa może być 
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na 
miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

5.8. Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny 
i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą 
być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone 
nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 [25] 
nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych 
oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowanie, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne 
zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.9. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową 
krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, 
należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w 
wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a 
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem 
nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do1,0 kg/m3, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru, 
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 z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
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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 Inspektora Nadzoru. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie 
ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

5.11. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

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

zagęszczeniu, 
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inspektora Nadzoru. 

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę lub ulepszone 
podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża uszkodzonych 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub 
zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw kruszyw i gruntów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanych 
spoiwami podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dzienne 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy lub ulepszonego 
podłoża przypadająca na 
jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 

2 600 m2 
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 
3 Rozdrobnienie gruntu 1) 

4 Jednorodność i głębokość w mieszania 2) 
5 Zagęszczenie warstw 
6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 
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Wytrzymałość na ściskanie 
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 
- 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi 
- 90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowanym 

 
6 próbek 
6 próbek 
3 próbki 

400 m2 

8 Mrozoodporność przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

9 
10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 
- cementu 
- wapna 
- popiołów lotnych 
- żużla granulowanego 

przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 
zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa 

13 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

14 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 
gruntu lub kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inspektora 
Nadzoru 

 
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu 
powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoża. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z 
tolerancją +10 % -20 % jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80% (przez sito o 
średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. 
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża. Głębokość 
wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie 
z BN-77/8931-12 [25]. 

6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość 
warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy 
pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy 
formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki 
należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem 
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.9. Mrozoodporność 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania 
i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża. 
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6.3.I0. Badanie spoiwa 
Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca powinien określić właściwości 
podane w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.11. Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 

6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.13. Wskaźnik nośności CBR 
Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 [13] dla próbek gruntu stabilizowanego wapnem, 
pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16]. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje Tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanych 

spoiwami 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 6 Ukształtowanie osi w planie *) 

7 Grubość podbudowy i ulepszonego 
podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

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

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [22]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie powinny przekraczać: 

- 1 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 
%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
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6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- la podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy lub 
ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o 
odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 
tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w OST dla poszczególnych rodzajów 
podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowi 
Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi obejmuje: 

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- spulchnienie gruntu, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
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- dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 
- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 
- zagęszczenie warstwy, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
12. PN-B-30020 Wapno 
13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych 
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów lotnych z 

węgla kamiennego 
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
26. BN-7I/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego". 
2. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym", Warszawa 1979 

r. 
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -1997 r. 
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D 05.00.00. NAWIERZCHNIE 
D.05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
CPV 45233220-7 

L. WSTĘP 
l.l. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece 
Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych i wojewódzkich, 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mogą być wykonywane: 

- na odcinkach dróg o dużych pochyleniach, 
- na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 

z kostki kamiennej regularnej i rzędowej i nogą być stosowane na ulicach i placach o charakterze reprezentacyjnym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2. Kamienna kostka drogowa 
2.2.1. Klasyfikacja 
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 
[11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 
W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 

- regularną, 
- rzędową, 
- nieregularną. 

Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, II. 
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): 

- kostka regularna i rzędowa -12,14,16 i 18, 
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 

2.2.2. Wymagania 
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i 
wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Klasa Badania według I II 
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1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie 
mniej niż: 160 120 PN-B-04110 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego w centymetrach, nie więcej niż: 0,2 0,4 PN-B-04111 
3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż: 12 8 PN-B-04115 
4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 
5 Odporność na zamrażanie nie bada się całkowita PN-B-04102 [2] 

2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 
- Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
- Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
- Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalne i łącznikowej przedstawia tablica 2. 
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

Wyszczególnienie Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki 
dla gatunku (cm) 

12 14 16 18 1 2 3 
Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 
Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2 
Stosunek pola powierzchni dolnej(stopki) do górnej (czoła), 
nie mniejszy niż  - - - - 1,0 0,8 0,7 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż: - - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 
Wypukłość powierzchni bocznej nie większa niż: - - - - 0,4 0,8 0,8 
Nierówność powierzchni dolnej (stopki), nie większa niż: - - - -  nie bada się 
Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 

 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku I powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki mogą 
mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna 
przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 
Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół wymiaru 
wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a). 
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) kostki gatunku 2 i 3 są 
niedopuszczalne. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 

2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 
Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej do górnej. Cała 
bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 
 

Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. 
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Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 
 
Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 

Wyszczególnienie Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku (cm) 

12 14 16 18 1 2 3 
Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b od 12 
do 24 

od 14 
do 28 

od 16 
do 32 

od 18 
do 36 - - - 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) 
do górnej (czoła), nie mniejszy niż: - - - - 0,8 0,7 0,6 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), 
nie większe niż: - - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu, Kształt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 
3. 

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być większe niż podane dla 
gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6 cm. 
 
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

Wyszczególnienie Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku (cm) 

5 6 8 10 1 2 3 
Wymiar a 5 6 8 10 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niż: - - - -  0,7 0,6  0,5 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż: - - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 
Wypukłość powierzchni bocznej nie większa niż: - - - - 0,6 0,6 0,8 
Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej (czoła), w 
stopniach, nie większe niż: - - - - ± 6 ± 8 ± 10 

Odchylenie od równoległości płaszczyzny dolnej w stosunku do 
górnej, w stopniach, nie większe niż - - - - ± 6 ± 8 ± 10 

2.3. Krawężniki 
Krawężniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadać 
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/0l [ 16]. 
Wykonanie krawężników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne z OST D-08.01.O1 "Krawężniki 
betonowe". 
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny 
odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. 
Wykonanie krawężników kamiennych powinno odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-08.01.02 "Krawężniki 
kamienne". 

2.4. Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [9]. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 
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2.5. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o 
frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową- 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.6. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 
Powinna to być woda "odmiany 1". 
Badania wody należy wykonywać: 

- w przypadku nowego źródła poboru wody, 
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna być 
stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych powinno być 
wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i 
odbierane ręcznie. 
Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 
4.2.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z 
chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w odpowiednich OST: 

- ST D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu, 
- ST D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 
- ST D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego. 
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5.3. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne 
drogowe, odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01 "Krawężniki betonowe" lub 
OST D-08.01.02 "Krawężniki kamienne". 

5.4. Podsypka 
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów podsypki: 

- podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 
- podsypka bitumiczno-żwirowa, 
- podsypka żwirowa lub piaskowa. 

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz z PN-S-96026 
[12]. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, powinien wynosić od 
0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie RĆ = 10 MPa, RZs = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-żwirowa powinna być 
wykonana ze żwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsją asfaltową szybkorozpadową 
w ilości od 10 do 12% ciężaru kruszywa, spełniającą wymagania określone w WT.EmA-94 [19]. 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 
Kostkę można układać w różne desenie: 

- deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 
- deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 450 do osi drogi, 
- deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 450 w przeciwne strony na każdej połowie 

jezdni, 
- deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy różnych 
wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek 
przy krawężnikach. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co 
najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla rozgraniczenia 
kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów kostek o odmiennym 
kolorze. 
5.5.2. Układanie kostki regularnej 
Kostka regularna może być układana: 

- w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 
- w rzędy ukośne, pod kątem 450 do osi drogi, 
- w jodełkę. 

Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duże o wysokości kostki od 
16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki małe, o 
wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. 
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla uzyskania mijania się 
spoin w kierunku podłużnym. 
Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. 
Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie kostek w rzędy ukośne 
lub jodełkę. 
5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odległości od 10 
do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku jezdni, jeżeli 
szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z zalaniem spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami podbudowy: 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 
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Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, 
jeżeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0 0C lub niższej. Jeżeli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy 
zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce 
cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin. 

a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy ubijać trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki. 
Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i 
szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby 
każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę 
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i 
podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w 
kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 

b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać 
dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej 
niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast 
drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać trzykrotnie. Spoiny zalewa się 
po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie działki 
roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej 
szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej na podsypce 
cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej 
na podsypce bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy 
nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
- cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
- wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z  
 dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 

Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
- masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 
- spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 cm, 
- bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 1800C, 
- masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 

Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
- w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na polaniu 
nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie 
nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni 
- w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu bezpośrednio po 
wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
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Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można oddać natychmiast 
do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 2, 3, 4. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych podanych w 
tablicy I. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. Wielkość 
partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w liczbie: 

- do badania zwykłego: 40 sztuk, 
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy, badanie pełne 
przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w 
zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1 należy znać za zgodną z wymaganiami 
normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmować 
wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami określonymi 
w p. 5.4. 
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 
- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 22.5, 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i określenie czy 
wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na 
poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin , 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na każdym kilometrze 
przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie 
cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do 
kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[18]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.4.4. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 5 cm. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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6.4.6. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST 
D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 82. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 
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13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r. 
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D 05.03.04. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
DLA DROG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 

CPV 45233220-7 

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece 
Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (OST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej i obejmują: 

• dla przebudowy drogi wykonanie nawierzchni z kostki z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm na podsypce 
piaskowej grubości 3÷5 cm, 

1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 
zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa niż 1,0 m. 
Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nieprzeznaczonych do 
komunikacji. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" [10] pkt. 2. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [10] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 

1. Odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

2. Gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. Od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i 
naroży: 
a) gatunek 1, 
b) gatunek 2, 

3. Klasa: 
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

4. Barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

5. Wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 
6. Wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej ni 100 mm, 
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c) grubość: 60 mm (lub 80 mm). 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie 
warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnie. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczna, wydana przez uprawniona jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne 
z poniższymi wskazaniami: 

1) Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość ± 5,0 mm, 

2) Wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
- 50 MPa, dla klasy „50”, 

3) Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metoda zwykła, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
- próbki 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 niezamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek niezamrażanych nie powinno być większe niż 

20%, 
4) Nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) Ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona strata wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

- 3,5 mm, dla klasy „50”, 
6) Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne 
wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 
lat). 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej. 

Lp.  Wymagania 
Gatunek 1 Gatunek 2 

1 

Stan powierzchni licowej: 
- tekstura 
- rysy i spękania 
- kolor według katalogu producenta 
 
 
- przebarwienia 
 
 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda 
- naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
 
 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej 
kostce 
 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
dopuszczalne różnice 
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 

30 mm x 10 mm 

 
2 

50 mm x 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 

20 mm x 6 mm 

 
2 

30 mm x 10 mm 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

b) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 

PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1:2002 [4] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008-1:2004 (PN-88/B-32250) [5], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskowa 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub 

syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 
aprobat technicznych, 

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotna mieszankę cementowo-piaskowa 
1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 

b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
Jeśli dokumentacja projektowa, OST lub Inspektor Nadzoru nie ustala inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek 
można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę 
techniczna, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej OST lub 
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina elastomerowa, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych OST, wymienionych 
w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym OST 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom ST D-05.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, 
którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 
samochodowe. 
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Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i 
kształtu), tak, aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do załadunki i rozładunku. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w 
fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” [11]. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacja projektowa lub OST (przykłady konstrukcji nawierzchni 
podaje załącznik 2). 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce cementowo-piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku 

piaskowym WP ³ 35 wg [8]. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i 
wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują: 

1. Wykonanie podbudowy, 
2. Wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. Przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. Ułożenie kostek z ubiciem, 
5. Przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienia szczelin, 
6. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. Pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują zwykle 
poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacja projektowa. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej OST, np.: 

a) ST D-04.01.01¸04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [11], 
b) ST D-04.04.00¸04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub 

łamanego) [12], 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym 
ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacja projektowa lub OST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w punkcie 2.4. 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w ST D-08.01.01¸08.01.02 „Krawężniki” [17], ST D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i ST D-
08.05.00 „Ścieki” [19]. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, 
pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacja projektowa lub OST. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3¸5 cm, 
a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskowa stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnia z kostki. Podsypkę 
cementowo-piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwałowaniu nawierzchni należy ja polać woda 
w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barowe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady 
podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacja projektowa lub OST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy 
ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC 
do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papa itp.). 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
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 wymagana dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, 
tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 
musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. 
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 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 
Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypka. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłona z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami 
tych kostek tworzyły z osią drogi kat 45o, a wierzchołek utworzonego kata prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 
odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) zaprawa cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 
polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskowa zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 
Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 
woda. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, 
wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to 
nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, 
należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST 
względnie nie większych, niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejecie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza ni 8 
mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia 
szczelin powinien odpowiadać wymaganiom ST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu 
cementowego” [16]. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 
podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca 
się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczna, 
- certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych 

kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora Nadzoru, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg punktu 2.2.2.7, 

b) w zakresie innych materiałów 
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

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

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
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6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

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

 Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi, co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

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

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 
(wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, 
lp. od 5c do 5g) 

 
Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie 
itp.) są ustalone w odpowiednich OST wymienionych w punktach 5.4 i 5.5. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoża i koryta  Wg ST D-04.01.01 [11] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy  Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni  wg ST D-08.01.01¸02 [17]; D- 08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19] 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metoda niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacja 
projektowa i specyfikacja 

Wg punktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej grubości 
±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) zgodność z dokumentacja projektowa  Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej  

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesuniecie od osi 
projektowanej do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

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

Odchylenia: +1 cm; -2 
cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg BN- 
68/8931-04 [9] łata czterometrowa) Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łata profilowa z poziomnica i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie metoda 
niwelacji) 

Jw. Prześwity miedzy łata a 
po wierzchnia do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda 
niwelacji) Jw. 

Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) Jw. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5 cm 
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej Wg punktu 5.7.5 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia Kontrola bieżąca 

Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inspektora Nadzoru 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, OST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] oraz 
niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, 
obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych poz. kosztorysowych, a których zakres jest określony przez OST 
wymienione w pkt. 5.4 i 5.5. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Polskie Normy 
0. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
1a , 2a PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
4a PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

10.2. Branżowe Normy 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeza 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
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D.05.03.05/01. WYKOANIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO 
CPV 45233220-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w 
ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
BA 0/20 o grubości 8 cm dla KR5, wg lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, ułożona i zagęszczona. 
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lesze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne,” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Rodzaje oraz wymagania wobec materiałów stosowanych do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR5 

Lp. Rodzaj materiału nr normy Wymagania wobec materiałów 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112 z surowca skalnego litego kl. I, II; gat. 1, 2 
2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112 - 
3 Grys i żwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego Kl. I, II;  gat.1,2 
3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111 - 
4 Piasek wg PN-B-11113 - 
5 Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504 podstawowy 
6 Asfalt drogowy wg pkt 2.3 35/50 

2.3. Asfalt  
Do warstwy wiążącej należy użyć asfalt drogowy 35/50. 
 
Tablica 2. Wymagane właściwości asfaltu drogowego 35/50 o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-
EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich 
Lp. Właściwości Metoda badania 35/50 

Właściwości obligatoryjne 
1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 35÷50 
2 Temperatura mięknienia [°C] PN-EN 1427 50÷58 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż [°C] PN-EN 22592 240 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż [% m/m] PN-EN 12592 99 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie mniej niż [% m/m] PN-EN 12607-1 0,5 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż [%] PN-EN 1426 53 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż [°C] PN-EN 1427 52 
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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 8 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż [°C] PN-EN 12593 -5 

2.4. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504 dla wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504. 

2.5. Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz 
zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do 
kruszywa. Środek adhezyjny powinien dostarczony wraz z Deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia. 

2.6. Kruszywo 
Należy zastosować kruszywo zgodnie z tabelą nr 1. Kruszywo winno posiadać właściwości zasadowe lub neutralne tj. o 
zawartości procentowej krzemionki SiO2 < 65%. Pod pojęciem kruszywa łamanego rozumie się kruszywo powstałe 
wskutek przekruszenia w kamieniołomach surowca skalnego ze skał litych.  

2.7. Emulsja asfaltowa i kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Podano w OST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Warunki transportu dla: asfaltu, wypełniacza, kruszywa oraz mieszanki mineralno-asfaltowej podano w OST D.04.07.01 
„Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe 
graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 
Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp. 1 ÷ 6.  
Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp. 7 ÷ 9 
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu dla KR5. 

Wymiar oczek sit #, mm 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM 

Mieszanka mineralna, mm 
od 0 do 20 

Przechodzi przez:  
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31,5  
25,0 100 
20,0 87÷100 
16,0 77÷100 
12,8 66÷90 
9,6 56÷81 
8,0 50÷75 
6,3 45÷67 
4,0 36÷55 
2,0 25÷41 

Zawartość ziarn > 2,0 mm (59÷75) 
085 16÷30 
0,42 9÷22 
0,30 7÷19 
0,18 5÷15 
0,15 5÷14 
0,075 4÷7 

Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m 4,0÷5,5 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego dla KR5. 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej i wyrównawczej 

 
1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa ≥ 16,0 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60°C, 
zagęszczonych 2×75 uderzeń ubijaka, kN ≥ 11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) od 4,0 do 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % ≤ 75,0 
6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 20,0 mm 8,0 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje – zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Warunki wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej zostały określone w OST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu 
asfaltowego”. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwę wiążącą nie powinny być większe niż: 
- 9 mm dla dróg klasy GP (A), 
- 12 mm dla dróg klasy G i Z, 
- 15 mm dla dróg klasy L. 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe niż wyżej wymienione, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie 
lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, podłoże należy przygotować zgodnie z wymaganiami 
podanymi w OST D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Przed ułożeniem warstwy wiążącej warstwa leżąca poniżej warstwy układanej będzie skropiona emulsją asfaltową zgodnie 
z OST D-04.03.01. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od + 
10oC. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 
Warunki wykonania zarobu próbnego podano w OST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”. 
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5.8. Odcinek próbny 
Jeżeli Inspektor Nadzoru zdecyduje o konieczności wykonania odcinka próbnego, to warunki jego wykonania zostały 
określone w OST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa niż 140oC ÷ 170oC, dla asfaltu 35/50. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym, lub 
innym zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130oC dla asfaltu 35/50 . 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub 
oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Badania należy wykonać zgodnie z zeszytem nr 64 IBDiM z 2002. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania  
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. 
Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać wg zeszytu nr 64 IBDiM z 2002 r. ,,Procedury badań 
projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” 
6.3.3. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać wg zeszytu nr 64 IBDiM z 2002 r. ,,Procedury badań 
projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w OST D.04.07.01. 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 
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Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.  
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i 
odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru  ± 2oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi OST D.04.07.01. 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.10 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy wiążącej i wyrównawczej z 
betonu asfaltowego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna  częstotliwość badań  
 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy wg pkt 6.4.3.1 OST D.04.07.01 
3 Równość poprzeczna warstwy wg pkt 6.4.3.2 OST D.04.07.01 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy 6 Ukształtowanie osi w planie 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza poprzeczne i podłużne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń warstwy j.w. 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa 
od niej niż 5 cm.. 
6.4.3. Równość warstwy 
Ocena równości warstwy wg ST D.04.07.01 pkt 6.4.3. (z wyłączeniem dróg klasy L, dla których obowiązują wymagania 
BN-68/8931-04). 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wiążącej  
Spadki poprzeczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową, z tolerancją  0,5%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy wiążącej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy wiążącej w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości założonej, z tolerancja  
± 10%. 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.4.9. Wygląd warstw 
Wygląd warstw z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 



Str. 64 D.05.03.05/01. Wykoanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 I /00 z dnia 30.10.2015 

Przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina 

6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego:  

- BA 0/20, o grubości warstwy 8 cm. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek Kruszywa 

mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
Zeszyt nr 64 IBDiM: Procedury badań projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 r. 
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 r. 
3. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 r. 
4. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 r. Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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D.05.03.05/02. WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU 
ASFALTOWEGO (KR2 I KR3) 

CPV 4533220-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w 
ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego BA 0/16, o grubości 5 dla KR3 oraz warstwy BA –  0/16 o grub. 5 cm dla KR2, wg lokalizacji zgodnej z 
Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, ułożona i zagęszczona. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne,” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Rodzaje oraz wymagania wobec materiałów stosowanych do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego. 

Lp. Rodzaj materiału nr normy 
Wymagania wobec materiałów 
w zależności od kategorii ruchu 

KR2 KR3  
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112 z surowca skalnego  kl. I, II; gat. 1, 2 kl. I, II1); gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112 kl. I, II; gat. 1, 2 - 
3 Grys i żwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego kl. I, II; gat. 1, 2 - 
3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111 kl. I, II - 
4 Piasek wg PN-B-11113 gat. 1, 2 - 
5 Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504 podstawowy podstawowy 
6 Asfalt drogowy wg pkt 2.3 50/70 50/70 

2.3. Asfalt  
Do warstwy ścieralnej KR2 i KR3 należy stosować asfalt drogowy 50/70. 
 
Tablica 2. Wymagane właściwości asfaltu drogowego 50/70 o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN-
12591:2002  z dostosowaniem do warunków polskich. 
Lp. Właściwości Metoda badania 50/70 

 Właściwości obligatoryjne   
1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 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 mniej 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 
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 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 

2.4. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504 dla wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504. 

2.5. Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz 
zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do 
kruszywa. Środek adhezyjny powinien dostarczony wraz z Deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia. 

2.6. Kruszywo 
Do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA należy stosować kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112, kl. I, gat.1.  
Pod pojęciem kruszywa łamanego rozumie się kruszywo powstałe wskutek przekruszenia w kamieniołomach surowca 
skalnego ze skał litych. Nie dopuszcza się materiałów pochodzących z recyklingu nawierzchni. 
 Do warstwy ścieralnej należy stosować wyłącznie kruszywo łamane o odczynie zasadowym, tj. o zawartości 
procentowej krzemionki SiO2 < 55%.  

2.7. Emulsja asfaltowa i kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegoPodano w OST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Warunki transportu dla: asfaltu, wypełniacza, kruszywa oraz mieszanki mineralno-asfaltowej podano w OST D.04.07.01 
„Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe 
graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 
Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp. 1 ÷ 6.  
Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp. 7 ÷ 9 
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu. 

Wymiar oczek sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zależności od kategorii ruchu 

KR2 KR3 
Mieszanka mineralna, mm 
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od 0 do 16 od 0 do 16 
Przechodzi przez:   
31,5   
25,0   
20,0 100÷100 100÷100 
16,0 90÷100 90÷100 
12,8 80÷100 80÷100 
9,6 69÷100 70÷88 
8,0 62÷93 63÷80 
6,3 56÷87 55÷70 
4,0 45÷76 44÷58 
2,0 35÷64 30÷42 
Zawartość ziarn > 2,0 mm (36÷65) (58÷70) 
085 26÷50 18÷28 
0,42 19÷39 12÷20 
0,30 17÷33 10÷18 
0,18 13÷25 8÷15 
0,15 12÷22 7÷14 
0,075 7÷11 6÷9 
Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m 5,0÷6,5 4,8÷6,0 

 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
ścieralnej w zależności od kategorii ruchu 

KR2 od kR3 
1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60°C, 
zagęszczonych 2×75 uderzeń ubijaka, kN ≥ 5,5 ≥ 10,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 
6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 20,0 mm 4,0 do 5,0 4,0 do 5,0 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje – zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Warunki wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej zostały określone w OST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu 
asfaltowego”. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe niż: 

- 6 mm dla dróg klasy GP (A), 
- 9 mm dla dróg klasy G i Z, 
- 12 mm dla dróg klasy L. 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe niż wyżej wymienione, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie 
lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, podłoże należy przygotować zgodnie z wymaganiami 
podanymi w OST D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Przed ułożeniem warstwy ścieralnej warstwa leżąca poniżej warstwy układanej będzie skropiona emulsją asfaltową 
zgodnie z OST D-04.03.01. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od + 
10 oC. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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5.7. Zarób próbny 
Warunki wykonania zarobu próbnego podano w OST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

5.8. Odcinek próbny 
Jeżeli Inspektor Nadzoru zdecyduje o konieczności wykonania odcinka próbnego, to warunki jego wykonania zostały 
określone w OST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

5.9. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Temperatura  mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa niż  135oC ÷ 165oC dla asfaltu 50/70. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym, lub 
innym zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 125oC dla asfaltu 50/70. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub 
oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Badania należy wykonać zgodnie z zeszytem nr 64 IBDiM z 2002. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej dozór ciągły 
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. 
Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
6.3.3. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać wg zeszytu nr 64 IBDiM z 2002 r. ,,Procedury badań 
projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z 
tolerancją określoną w OST D.04.07.01. 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodniez pkt 2.4. 
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6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.  
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i 
odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi OST D.040701. 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.10 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy ścieralnej 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Lp. Badana cecha Minimalna  częstotliwość badań 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy wg pkt 6.4.3.1 OST D.04.07.01 
3 Równość poprzeczna warstwy wg pkt 6.4.3.2 OST D.04.07.01 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy 6 Ukształtowanie osi w planie 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza poprzeczne i podłużne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń warstwy j.w. 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa 
od niej niż 5 cm. 
6.4.3. Równość warstwy 
Ocena równości warstwy wg OST D.04.07.01 pkt 6.4.3. (z wyłączeniem dróg klasy L, dla których obowiązują wymagania 
BN-68/8931-04). 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej 
Spadki poprzeczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy ścieralnej w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości założonej, z tolerancja  
± 10%. 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm.  
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.4.9. Wygląd warstw 
Wygląd warstw z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 
6.4.10. Zagęszczenie  warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
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Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego:  

- BA 0/16, o grubości warstwy 5 cm dla KR3, 
- BA 0/16 o grub. warstwy 5 cm KR2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek Kruszywa 

mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
Zeszyt nr 64 IBDiM: Procedury badań projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 r. 
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 r. 
3. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 r. 
4. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 r. Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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D.05.03.07 NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO 
CPV 4533220-8 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltu lanego 
w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie 
Czarnocina. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczą Specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wytyczenie w 
terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich zgodnie z Drogową i Mostową Dokumentacją 
Projektową. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonywaniem 
warstwy ścieralnej  nawierzchni z asfaltu lanego wg PN-S-96025:2000. Nawierzchnie z asfaltu lanego  można wykonywać 
na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR3 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych”, IBDiM - 1997 r. wg poniższego zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę 

KR1 ≤ 12 
KR2 od 13 do 70 

1.4. Określenia podstawowe 
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, 
wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Asfalt lany (AL) – wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości  wypełniacza, wytworzona w otaczarce 
lub kotle transportowo-produkcyjnym, nie wymagająca zagęszczenia  w czasie wbudowywaniu. 
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne 
z receptą laboratoryjną. 
Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do 
warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na 
obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne,” pkt 2. 

2.2. Asfalt 
Należy stosować asfalt  drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN-12591:2002. 
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych podano w Tablicy 1. 
Asfalty innego rodzaju można stosować, o ile posiadają aprobatę techniczną i są zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.3. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego lub 
zastępczego. 
Dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyłu z odpylania, popiołu lotnego z węgla kamiennego, na 
podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. Przechowywanie wypełniacza powinno odbywać się zgodnie z 
PN-S-96504:1961. 

2.4. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa spełniające wymagania podane w Tablicy 1. 
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Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były przechowywane pod zadaszeniem (wiatami). 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z asfaltu lanego 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów 
 nr normy KR 1lub KR 2 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998  
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe i stalownicze) 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

jw. 
jw. 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1, 2 
3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II 
4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg 

WT/MK-CZDP 84 
kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego 

podstawowy, zastępczy 
pyły z odpylania, popioły lotne  

7 Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 D20/30,  D35/50, 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, powinien wykazać się możliwością korzystania, w 
zależności od potrzeb, z następującego sprzętu: 

- kotłów produkcyjno-transportowych holowanych przez ciągniki lub samochody, 
- kotłów stałych, 
- kotłów transportowych montowanych na samochodach samowyładowczych, 
- otaczarek wyposażonych dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza, 
- układarek, 
- taczek, żelazek żeliwnych, koksowników, zacieraczek, gładzików, łopat, szczotek, listew drewnianych lub 

stalowych w przypadku układania ręcznego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Asfalt lany 

Do transportu asfaltu lanego można stosować: 
- kotły produkcyjno-transportowe holowane przez ciągnik lub samochód, 
- kotły transportowe montowane na samochodach samowyładowczych. 

W czasie transportu asfaltu lanego należy utrzymywać temperaturę wytwarzania, która jest jednocześnie temperaturą 
wbudowania w nawierzchnię. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej,  
= doborze optymalnej ilości asfaltu  
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe 
graniczne.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych  oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano 
w Tablicy 2.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z asfaltu lanego przedstawiono 
na rysunkach 1 i 2. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z asfaltu lanego podano w Tablicy 3. 

Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z asfaltu lanego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu 

Wymiar oczek sit  # Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM dla KR 1 lub KR 2 
[mm] od 0 do 12,8 [mm] Od 0 do 8,0 [mm] 

Przechodzi przez: 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość  ziarn  > 2,0 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 

od 88 do 100 
od 80 do 100 
od 75 do 90 
od 70 do 84 
od 61 do 75 
od 50 do 65 

(od 35 do 50) 
od 40 do 57 
od 32 do 48 
od 29 do 44 
od 25 do 37 
od 23 do 34 
od 20 do 25 

 
 
 

100 
  od 82 do 100 
  od 74 do 100 
od 64 do 80 
od 55 do 67 

(od 33 do 45) 
od 45 do 57 
od 36 do 48 
od 33 do 44 
od 28 do 37 
od 26 do 34 
od 20 do 24 

Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA ,% m/m od 6,5 do 8,0 od 7,0 do 8,5  
 

 
Rys. 1.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o 

obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 8 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o 

obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2 
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy ścieralnej z  asfaltu lanego 
Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA 

i warstwy z AL dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 
1 Penetracja stemplem o powierzchni 5 cm2 i nacisku 525 N, w 

temperaturze 40oC po 30 min obciążenia kostek 
(7cmx7cmx7cm), mm 

 
od 1,0 do 5,0 

2  Przyrost penetracji po następnych 30 min,  mm ≤ 0,6 
3 Penetracja próbki z nawierzchni, mm ≤ 8,0 
4 Grubość warstwy z MMA o uziarnieniu: cm 

od 0mm do 8,0 mm 
od 0mm do 12,8 mm 

 
od 1,5 do 3,0 
od 2,5 do 3,5 

5 Kruszywo do uszorstnienia, grys od 2,0 mm do 4,0 mm, kg/m2 od 5,0 do 8,0 

5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego 
5.3.1. Produkcja asfaltu lanego w kotłach produkcyjno-transportowych i kotłach stałych 

Asfalt lany można produkować zarówno w kotłach produkcyjno-transportowych jak i w kotłach stałych. Wybór rodzaju 
kotła zależy od sposobu wbudowania asfaltu lanego w nawierzchnię. Przy wbudowaniu ręcznym znajdują zastosowanie 
oba typy ww. urządzeń. W przypadku układania zmechanizowanego należy stosować kotły stałe, z uwagi na ich większą 
wydajność. 
Dozowanie asfaltu do kotła produkcyjno-transportowego jak i stałego, powinno być wagowe. Pozostałe składniki 
(kruszywo, wypełniacz) mogą być dozowane objętościowo przy pomocy odpowiednio wyskalowanych pojemników lub 
skrzyń (np. skrzynia przyczepy samochodowej podzielona wyskalowanymi przegrodami). Dozowanie objętościowe 
kruszywa jest kłopotliwe i niezbyt dokładne. Zaleca się dozowanie wagowe wszystkich składników mineralnych przy 
użyciu automatycznych dozatorów wagowych, szczególnie w przypadku produkcji asfaltu lanego w kotłach stałych. 
Dokładność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca: 

- asfalt ±  0,3 % m/m, 
- wypełniacz ±  1,0 % m/m, 
- kruszywo ±  2,5 % m/m. 

Kolejność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca: 
- asfalt, 
- wypełniacz, 
- kruszywo (poczynając od najdrobniejszego i kończąc na najgrubszym). 

Cykl produkcji asfaltu lanego w kotle stałym i kotle produkcyjno-transportowym jest taki sam. Polega on na ogrzaniu 
asfaltu do stanu płynnego, a następnie utrzymując go w tym stanie w następstwie ciągłego ogrzewania i mieszania, dozuje 
się do niego porcjami wypełniacz i porcjami kolejne frakcje kruszywa od najdrobniejszych do najgrubszych, korzystnie 
ogrzane do temperatury asfaltu. Tempo dozowania wypełniacza i kolejnych frakcji kruszywa dostosowuje się do 
intensywności odparowania wody z kruszywa. 
Proces otaczania uznaje się za zakończony w momencie, gdy nastąpi zanik parowania wilgoci i obniży się przyczepność 
mieszanki mineralno-asfaltowej do łopatek mieszadła. 
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5.3.2. Produkcja asfaltu lanego w zespołach do suszenia i otaczania kruszywa (otaczarkach) 

Istota produkcji asfaltu lanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczególnych jego składników (kruszywo, 
wypełniacz, asfalt) do wymaganych temperatur, a następnie dozowaniu ich do mieszalnika i otoczeniu lepiszczem. 
Dozowanie kruszywa do mieszalnika otaczarki jest dwustopniowe. Pierwszy stopień to wielokomorowy dozator wstępny 
(objętościowy), pozwalający na zachowanie prawidłowego (zgodnego z receptą) udziału poszczególnych kruszyw (piasek, 
kruszywo drobne granulowane, grysy itp.) w mieszance mineralnej. 
Drugi stopień to wielokomorowy zasobnik kruszywa gorącego, pozwalający na dozowanie wagowe poszczególnych 
frakcji mieszanki mineralnej, co zapewnia jej wymagane uziarnienie. 
Należy zwrócić uwagę, aby do poszczególnych komór dozatora wstępnego dostawał się tylko jeden rodzaj kruszywa. 
Kruszywo drobne (piasek naturalny i łamany, kruszywo drobne granulowane) powinno być składowane pod zadaszeniem, 
w celu uniknięcia zawilgocenia. 
Kruszywo w stanie suchym pozwala na prawidłową pracę dozatora wstępnego (nie zatykają się otwory wysypowe), 
zmniejszenie zużycia paliwa oraz skrócenie cyklu produkcji. 
Mączka mineralna musi być dozowana do mieszalnika w stanie suchym i podgrzanym. 
Kolejność dozowania składników do mieszalnika jest następująca: kruszywo grube, kruszywo średnie, kruszywo drobne, 
wypełniacz, a po ich wymieszaniu – asfalt. 
Poszczególne składniki mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być dozowane do mieszalnika zgodnie z receptą, z 
następującą dokładnością: 

- kruszywo ±  2,5 % m/m, 
- wypełniacz ±  1,0 % m/m, 
- asfalt ±  0,3 % m/m. 

Dozowanie ww. składników powinno odbywać się automatycznie. 
Mieszanie składników powinno odbywać się do czasu uzyskania jednorodnej, pod względem wyglądu i konsystencji, 
mieszanki; wszystkie ziarna powinny być dokładnie otoczone asfaltem. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z asfaltem D 20/35 od 175 do 220o C, 
- z asfaltem D 35 /50 od 165 do 210o C. 

W celu ostatecznego przygotowania asfaltu lanego do wbudowania, należy go po załadowaniu do kotła transportowego, 
ogrzewać i mieszać nie krócej niż 1 godzinę. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza lub wiążąca) powinno posiadać projektowany profil, a powierzchnia jego 
musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasku, błota, kurzu, rozlanego paliwa, 
itp.). Do usuwania zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny (dmuchawy, 
odkurzacze itp.). 
Podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu lanego. 
Brzegi krawężników oraz innych urządzeń instalacyjnych jak włazy, wpusty itp. powinny być przed ułożeniem asfaltu 
lanego posmarowane lepiszczem asfaltowym (gorącym asfaltem drogowym, asfaltem upłynnionym, emulsją kationową). 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 
Asfalt lany nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż + 5o C. 
Nie dopuszcza się układania asfaltu lanego podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych powierzchniach. 

5.6. Zarób próbny 
Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w obecności Inżyniera 
zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę. 
Z próbnego zarobu należy pobrać co najmniej 2 próbki ogólne o wadze od 3 do 4 kg, z których należy wydzielić 2 próbki 
laboratoryjne o wadze nie mniejszej niż 0,5 kg każda. Przygotowane próbki laboratoryjne należy poddać ekstrakcji i 
określić zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej. 
Z mieszanki mineralnej, po wyekstrahowaniu asfaltu, należy wykonać analizę sitową  i sprawdzić zgodność składu 
granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w Tablicy 
4. 
 
Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy 

badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
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Lp Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o 
kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm: 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

± 5,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

± 3,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            
# 0,075mm 

± 2,0 

4 Asfalt ± 0,5 

5.7. Wykonanie warstwy z asfaltu lanego  
5.7.1. Wbudowanie ręczne asfaltu lanego 

Asfalt lany wbudowywany jest przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2. 
Dla uzyskania jednakowej grubości układanej warstwy należy stosować odpowiednio wypoziomowane i zamocowane 
listwy drewniane lub stalowe, posmarowane środkiem przeciwprzylepnym (np. roztwór szarego mydła i gliceryny w 
wodzie). 
Zabrania się stosowania do smarowania listew, pojemników na mieszankę (kubłów, taczek) i łopat, substancji pochodzenia 
naftowego (oleju napędowego, oleju opałowego, paliwa silnikowego itp.). W czasie układania warstwy nawierzchni należy 
sprawdzić profil podłużny i poprzeczny przy pomocy łaty. Stwierdzone nierówności należy natychmiast wyrównać 
gładzikiem, póki mieszanka jest gorąca i dostatecznie plastyczna. 
Przy wykonywaniu złączy poprzecznych i podłużnych, należy stosować rozgrzewanie krawędzi gorącą mieszanką lub 
promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zatarciem spoiny. Nie zaleca się smarowania złączy gorącym asfaltem. 
Warstwa ścieralna, bezpośrednio po wykonaniu, powinna być posypana grysem od 2 mm do 4 mm w ilości od 5 kg/m2 do 
8 kg/m2 i zatarta. Zaleca się stosowanie skuteczniejszej metody uszorstnienia warstwy ścieralnej, polegającej na posypaniu 
gorącej jeszcze warstwy grysem lakierowanym od 2 mm do 4 mm i przywałowaniu go lekkim stalowym walcem gładkim. 
Powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być jednolita, o jednakowej barwie, bez pęknięć i rys. 

5.7.2. Wbudowanie mechaniczne asfaltu lanego 

Asfalt lany można wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki. 
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością.  
Nawierzchnię można oddać do ruchu po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia. 
Zaleca się układanie asfaltu lanego całą szerokością jezdni. Wówczas występują tylko złącza poprzeczne, między 
dziennymi działkami roboczym. Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą powierzchnię. W razie potrzeby do 
rozgrzania krawędzi można stosować promienniki podczerwieni. Do wykonywania złącz można stosować samoprzylepne 
taśmy asfaltowo-kauczukowe, które przylepiane są do obciętej krawędzi przed dalszym układaniem warstwy. 
Mogą być stosowane tylko te taśmy, które posiadają aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Gorącą powierzchnię warstwy ścieralnej należy uszorstnić przez równomierne posypanie grysem od 2 do 4 mm, w ilości 
od 5 kg/m2 do 8 kg/m2 lub grysem lakierowanym od 2 do 4 mm i przywałowanie lekkim walcem gładkim. 
Najlepsze rezultaty daje stosowanie rozsypywarek wyposażonych w szczotki, które nadają odpowiednią energię 
kinetyczną grysom, wtłaczając je w gorącą mieszankę. 
Przed oddaniem nawierzchni do ruchu, należy usunąć z niej niezwiązane ziarna grysu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych 
do produkcji asfaltu lanego i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego  podano w Tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań. Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 
1 Skład asfaltu lanego 1 próbka przy produkcji do 300 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg 
2 Właściwości asfaltu dla każdej cysterny 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
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4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralnej 

dozowanych do mieszalnika 
dozór ciągły 

6 Temperatura asfaltu lanego przy każdym załadunku do kotła transportowego i w czasie 
wbudowywania 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001. Wyniki powinny być 
zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi 
metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy  określić uziarnienie i wilgotność.   

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralnej  
Pomiar polega na dokonaniu odczytu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury asfaltu lanego powinien być dokonywany:  

- po załadunku do kotła transportowego (w przypadku produkcji w kotle stałym lub otaczarce), 
- w czasie wbudowywania w nawierzchnię. 

Pomiar należy wykonywać przy użyciu termometru  z dokładnością  ± 2o C. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy z asfaltu  lanego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje Tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z asfaltu lanego 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m  
4 Spadki poprzeczne warstwy *)   10 razy na odcinku o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania 

osi wg dokumentacji budowy 
6 Ukształtowanie osi w planie*)  
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2 
8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Penetracja próbki z warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2 

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

6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  + 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy mierzone  wg BN-68/8931-04  lub metodą równoważną nie powinny być większe od 
podanych poniżej.  

- 6 mm dla warstwy ścieralnej układanej mechanicznie, 
- 8 mm dla warstwy ścieralnej układanej ręcznie,. 

Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 5 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
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Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe  
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś  w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:     ± 5 mm - dla warstwy o grubości 
od 2,5 do 3,5 cm, 
+ 5 mm - dla warstwy o grubości od 1,5 do 2,5 cm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach zewnętrznych.  Złącza 
powinny być dobrze związane i zatarte. 

6.4.9. Obramowanie warstwy 

Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy opornikach drogowych i 
urządzeniach w jezdni nawierzchnia powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię i być równo obcięta. 

6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

6.4.11. Penetracja próbki z nawierzchni 

Penetracja powinna być zgodna z wartością podaną w tablicy 3, według metody wykonania badania podanej w normie . 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z asfaltu lanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego  transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie asfaltu lanego, 
- wyprofilowanie krawędzi, 
- posypanie  grysem i przywałowanie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
3. 
4. 
5. 

PN-B-11113:1996 
PN-B-11115:1998 
PN-B-11213:1997 

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
Materiały kamienne – elementy kamienne – krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
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6. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
7. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych. 
9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

10. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
12. 
13. 

BN-68/8931-04 
DIN 1996 część 13 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Eindruckversuch mit ebenem Stempel (badanie penetracji nawierzchni gładkim stemplem - 
patrz załącznik 1) 

10.2. Inne dokumenty 
14. WT/MK-CZDP. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984 r. 
15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 r. 
16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.  TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 

54. IBDiM, Warszawa, 1997 r. 
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków 

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

10.3. Literatura techniczna 
18. Mechaniczne układanie asfaltu lanego w RFN. Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej przy WZDP, 

Warszawa. Lipiec 1967 r. 
19. E. Skaldawski: Poradnik majstra drogowego – bitumiczne roboty nawierzchniowe. WKŁ, Warszawa, 1980 r. 
20. A. Paszkowski, E. Skaldawski: Poradnik majstra drogowego. Wytwarzanie mas bitumicznych. WKŁ, 

Warszawa, 1975 r. 
21. S. Luszawski, S. Wojdanowicz: Nowoczesne nawierzchnie bitumiczne. WKŁ, Warszawa, 1977 r. 
22. H.J. Stosch: Błędy wykonawstwa nawierzchni bitumicznych. WKŁ, Warszawa, 1977 r. 
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D.05.03.12. NAWIERZCHNIA Z ASFALTU TWARDOLANEGO 
CPV 45233220-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z asfaltu twardolanego w ramach przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu 
drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach krajowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej 
nawierzchni z asfaltu twardolanego na budowanych obiektach mostowych i obejmują: 

- dla przebudowy wiaduktu i mostu 
ułożenie warstwy wiążąco-ochronnej grubości 6,0 cm z asfaltu twardolanego – układanej w dwóch warstwach po 
3,0 cm, o ile w projekcie nie przedstawiono szczegółowego rozwiązania bądź innego. 

- dla budowy nowego wiaduktu i mostu 
ułożenie warstwy wiążąco-ochronnej grubości 9,0 cm z asfaltu twardolanego – układanej w dwóch warstwach po 
5,0 cm i 4 cm, 

1.4. Określenia podstawowe 
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, 
wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Asfalt twardolany – wbudowana mechanicznie mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości wypełniacza, 
wytworzona w otaczarce, nie wymagająca zagęszczenia w czasie wbudowywania. 
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne 
z receptą laboratoryjną. 
Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbliżonych do 
warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na 
obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

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

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

2.2. Asfalt 
 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. Rodzaje asfaltów drogowych 
podano w Tablicy Nr 1. 

2.3. Polimeroasfalt 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt 
musi spełniać wymagania TWT-PAD-97 IBDiM i posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę. 
Rodzaje polimeroasfaltów podano w Tablicy Nr 1. 

2.4. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z asfaltu twardolanego 

Lp. Rodzaj materiału nr normy 
Wymagania wobec materiałów 
w zależności od kategorii ruchu 

od KR2 do KR3  



Str. 82 D.05.03.12. Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
 I /00 z dnia 30.10.2015 

Przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:196, PN-B-
11115:1998 
a) ze skał magmowych, 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II1); gat. 1 
kl. I, II2); gat. 1 

kl. I; gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 -- 
3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 -- 
4 Grys i żwir kruszony z surowca skalnego naturalnie rozdrobnionego 

wg WT/MK-CZDP 84 
kl. I; gat. 1 

- 
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 -- 
6 Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 podstawowy 
7 Asfalt drogowy wg pkt 2.3 i PN-C-96170:1965 D20, D35, D50 
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT-PAD-97 DE30, A, B,C, DP30 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1  
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości 
  ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

2.5. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa podane w Tablicy Nr 1. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były 
przechowywane pod zadaszeniem (wiaty). Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

2.6. Krawężniki 
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z asfaltu twardolanego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w PN-B-11213:1997, BN-80/6775-03/04. 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z asfaltu twardolanego, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- otaczarek wyposażonych dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza, 
- samochodów samowyładowczych do transportu mieszanki, 
- kotłów transportowych, 
- układarek na podwoziu gąsienicowym lub kołowym, 
- sprzętu do ręcznego wykończenia przy krawężnikach i urządzeniach instalacyjnych (taczek, żelazek, gładzików, 

łopat, szczotek itp.). 
Pożądane jest aby układarka asfaltu twardolanego zawierała: 

- płytę rozścielającą masę, 
- podgrzewaną belkę wibracyjną, profilującą i zagęszczającą nawierzchnię, 
- zespół napędowy z systemem hydraulicznego sterowania profilu poprzecznego, 
- sprzężoną z układarką rozsypywarkę grysów lakierowanych. 

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

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [6]. 
4.2.2. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.4. Asfalt twardolany 
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Do transportu asfaltu twardolanego można stosować: 
- kotły transportowe montowane na samochodach samowyładowczych, 
- samochody termosy z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe 
graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w Tablicy 
Nr 2. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z asfaltu twardolanego podano w Tablicy Nr 3. 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z asfaltu twardolanego przedstawiono na 
rysunkach od 1do 3. 

 
Rys.1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej asfaltu twardolanego od 0 mm do 25 mm do warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej asfaltu twardolanego od 0 mm do 16 mm do warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
 
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z asfaltu twardolanego 
oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

Wymiar oczek sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zależności od kategorii ruchu od KR2 do KR6 

Mieszanka mineralna, mm 
od 0 do 25 od 0 do 16  

Przechodzi przez:    
31,5 100÷100   
25,0 90÷100   
20,0 85÷100 100÷100  
16,0 80÷96 94÷100  
12,8 74÷93 89÷100  
9,6 68÷88 82÷93  
8,0 64÷85 78÷88  
6,3 60÷81 72÷83  
4,0 54÷75 63÷74  
2,0 45÷66 51÷61  
Zawartość ziarn > 2,0 mm (34÷55) (39÷49)  
0,85 36÷56 40÷49  
0,42 29÷48 32÷39  
0,30 26÷44 29÷35  
0,18 22÷37 24÷30  
0,15 21÷34 23÷28  
0,075 18÷23 20÷25  
Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m 6,0÷7,5 6,5÷8,0 6,8÷8,0 

 
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy ścieralnej z asfaltu twardolanego 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
ścieralnej w zależności od kategorii ruchu 

od KR2 do KR6 

1 
Penetracja stemplem o powierzchni 5 cm2 i nacisku 525 N, w 
temperaturze 40oC po 30 min obciążenia kostek (7 cm x 7 cm x 7 
cm), mm 

od 1,0 do 3,5  

2 Przyrost penetracji po następnych 30 min, mm ≤ 0,4 
≥ 10,0 

3 
Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu w cm: 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,0 do 4,0 
od 4,0 do 5,0 

4 Kruszywo do uszorstnienia, grys od 4,0 mm do 6,3 mm k/m2 od 15,0 do 18,0 
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5.3. Wytwarzanie asfaltu twardolanego 
Asfalt twardolany powinien być wytwarzany w otaczarce. 
Dozowanie asfaltu i składników mineralnych powinno być wagowe i odbywać się automatycznie, zgodnie z receptą. 
 Dokładność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca: 

- asfalt ± 0,3 % m/m,  
- wypełniacz ± 1,0 % m/m,  
- kruszywo ± 2,5 % m/m.  

Produkcja asfaltu twardolanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczególnych jego składników 
(kruszywo, wypełniacz, asfalt), a następnie dozowaniu ich do mieszalnika i otoczeniu lepiszczem. 
Kolejność dozowania składników do mieszalnika jest następująca: kruszywo grube, kruszywo średnie, kruszywo drobne, 
wypełniacz, a po ich wymieszaniu - asfalt. 
Mieszanie składników powinno odbywać się do czasu uzyskania jednorodnej, pod względem wyglądu i konsystencji, 
mieszanki; wszystkie ziarna powinny być dokładnie otoczone asfaltem. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza lub wiążąca) powinno posiadać projektowany profil, a powierzchnia jego 
musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, błoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). 
Do usuwania zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny  
(dmuchawy, odkurzacze itp.). 
Podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu twardolanego. 
Brzegi krawężników oraz innych urządzeń instalacyjnych jak włazy, wpusty itp. powinny być przed ułożeniem asfaltu 
twardolanego posmarowane lepiszczem asfaltowym (gorący asfalt drogowy, asfalt upłynniony, emulsja kationowa). 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 
Asfalt twardolany nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż + 5o C. 
Nie dopuszcza się układania asfaltu lanego podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych powierzchniach.  

5.6. Zarób próbny 
Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu twardolanego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w obecności 
Inspektora Nadzoru zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę. 
Z próbnego zarobu należy pobrać co najmniej 2 próbki ogólne o wadze od 3 do 4 kg, z których należy wydzielić 2 próbki 
laboratoryjne o wadze nie mniejszej niż 0,5 kg każda. 
Przygotowane próbki laboratoryjne należy poddać ekstrakcji i określić zawartość asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltowej. 
Z mieszanki mineralnej, po wyekstrahowaniu asfaltu, należy wykonać analizę sitową i sprawdzić zgodność składu 
granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w Tablicy 
Nr 4. 
  
Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy 
badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

Lp Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni 
dróg o kategorii ruchu od KR3 lub KR6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 25,0 20,0 
16,0 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 
0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075mm ± 1,5 
4 Asfalt ± 0,3 

5.7. Odcinek próbny 
Inspektor Nadzoru może zażądać wykonanie odcinka próbnego. W takim przypadku co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia, czy sprzęt do produkcji asfaltu twardolanego oraz jego wbudowania jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy wbudowanego asfaltu twardolanego, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy nawierzchni, 
- określenia czasu mieszania składników asfaltu twardolanego koniecznego do uzyskania właściwej temperatury 

mieszanki. 
Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz takiego sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania nawierzchni. Długość odcinka próbnego nie powinna być mniejsza niż 50 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora 
Nadzoru. 
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5.8. Wykonanie warstwy z asfaltu twardolanego 
Mieszankę asfaltu twardolanego należy wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki. Układanie ręczne jest 
dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe wbudowanie jej przy pomocy układarki. 
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością. 
Temperatura wytwarzania mieszanki asfaltu twardolanego : 

- z asfaltem D 20 [D 20/30] od 175 do 220oC, 
- z asfaltem D 35 [D 35/50] od 165 do 210oC, 
- z asfaltem D 50 [D 50/70] od 155 do 200oC. 

Temperatura wbudowywania powinna być zbliżona do górnej temperatury wytwarzania.  
W uzasadnionych przypadkach może być wyższa o 300o C. 
Zaleca się układanie asfaltu twardolanego całą szerokością jezdni. Złącza podłużne warstwy wiążącej i ścieralnej powinny 
być przesunięte względem siebie o co najmniej 10 cm. 
Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą powierzchnię. W razie potrzeby do rozgrzania krawędzi można 
stosować promienniki podczerwieni. Do wykonywania złącz można stosować, za zgodą Inspektora Nadzoru, 
samoprzylepne taśmy asfaltowo-kauczukowe, które przylepia się do obciętej krawędzi. Taśmy te muszą posiadać aktualną 
aprobatę techniczną. 
Gorącą powierzchnię warstwy ścieralnej należy uszorstnić przez równomierne posypanie grysem od 4 mm do 6,3 mm, 
otoczonym asfaltem w ilości od 0,6 do 0,8 % m/m i przywałować lekkim walcem gładkim lub ogumionym. Ilość grysów 
użytych do uszorstnienia należy określić na odcinku próbnym. 
Najlepsze rezultaty uszorstnienia uzyskuje się przez zastosowanie, sprzężonych z układarką, rozsypywarek wyposażonych 
w szczotki, które nadają odpowiednią energię kinetyczną grysom, wtłaczając je w gorącą warstwę. 
Nawierzchnię można oddać do ruchu po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych 
do produkcji asfaltu twardolanego i przedstawić wyniki tych badań Inspektor Nadzoruowi, w celu akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego podano w Tablicy 
Nr 5. 
  
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej dozór ciągły 

6 Temperatura asfaltu twardolanego przy każdym załadunku do kotła transportowego i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki asfaltu twardolanego j.w. 

8 Właściwości próbek asfaltu twardolanego pobranej w 
wytwórni jeden raz dziennie 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie to polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki pobyć zgodne z receptą laboratoryjną, z 
tolerancją określoną w Tablicy Nr 4. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność. 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralnej 
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Pomiar polega na dokonaniu odczytu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury asfaltu twardolanego powinien być dokonywany: 

- po załadunku do kotła transportowego, 
- w czasie wbudowywania w nawierzchnię. 

Pomiar należy wykonywać przy użyciu termometru z dokładnością ± 2o C. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST. 
6.3.8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Należy określić penetrację stemplem na próbkach o wymiarach 7cm×7cm×7cm wg [13]. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z asfaltu twardolanego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje Tablica Nr 6. 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z asfaltu twardolanego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy Każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m lub wg pkt 6.4.3.1 
OST D.04.07.01 

3 Równość poprzeczna warstwy Nie rzadziej niż co 5,0 m lub wg pkt 6.4.3.2 OST D.04.07.01 
4 Spadki poprzeczne warstwy *) 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy osi 
podłużnej i krawędzi 

co 20,0 m – na odcinkach prostych 
co 10,0 m – na odcinkach krzywoliniowych 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m lub wg dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza poprzeczne i podłużne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń warstwy j.w. 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 
6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [12] lub metodą równoważna nie powinny być większe od 4 
mm. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 5 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacja projektową z tolerancją ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ± 10%. Nie dotyczy to warstwy o grubości 
projektowej od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach zewnętrznych. Złącza 
powinny być dobrze związane i zatarte. 
6.4.9. Obramowanie warstwy 
Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy opornikach drogowych 
nawierzchnia powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad powierzchnię i być równo obcięta. 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z asfaltu twardolanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 
dały wyniki pozytywne. 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z asfaltu twardolanego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oczyszczenie podłoża, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie asfaltu twardolanego i jego transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie asfaltu twardolanego, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem lub topliwą taśmą asfaltową, 
- uszorstnienie nawierzchni grysem i przywałowanie lekkim walcem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne – elementy kamienne – krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych  
PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
PN-S-96504: 1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
DIN 1996 część 13 Eindruckversuch mit ebenem Stempel (badanie penetracji nawierzchni gładkim stemplem - patrz 

Załącznik Nr 1) 

10.2. Inne dokumenty  
1) Tymczasowe wytyczne techniczne: Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 r. 
2) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 r. 
3) WT/MK-CZDP 84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984 r. 
4) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM 

Warszawa, 1999 r. 
5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków 

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



D.05.03.12. Nawierzchnia z asfaltu twardolanego Str. 89 
 I /00 z dnia 30.10.2015 

Przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina 

W 2004 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta do stosowania w Polsce norma PN-EN 
12591:2004, określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych. 
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż dotychczasowa norma PN-C-96170:1965. 
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2004 są dostępne w Polsce od początku 2003 r. 
Norma PN-EN 12591:2004, nie unieważnia dotychczas stosowanej normy PN-C 
96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C 
96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 
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D.05.03.13. NAWIERZCHNIA WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI SMA 
CPV 45233220-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA) o grubości 4 cm w ramach 
przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] dostarczonej od 
producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. i obejmuje wykonanie: 

− Nawierzchni warstwy ścieralnej SMA11 gr. 4,0 cm na moście, 
− Nawierzchni warstwy ścieralnej SMA11 gr. 4,0 cm na dojazdach, 
− Nawierzchnia warstwy ścieralnej SMA11 gr. 4,0 cm na zjazdach. 

Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (określenie kategorii 
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D podano w Tablicy Nr 1. 
 
Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA 

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki SMA o wymiarze D1), mm 
podstawowy jeśli wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego 2)  

KR 3-4 SMA 11 SMA 8 
 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa. 
2) Zmniejszenie hałasu generowanego przez kontakt koła pojazdu i nawierzchni należy uwzględniać w projektowaniu 

nawierzchni ulic miejskich lub dróg zamiejskich w pobliżu terenów zamieszkałych 

1.4. Określenia podstawowe 
Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu pojazdów na podłoże. 
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze 
zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 
Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym uziarnieniu, 
składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego zaprawą mastyksową. 
Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w 
wyprodukowanej mieszance SMA. 
Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 
Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, 
które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz 
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Symbole i skróty dodatkowe 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
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NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do 

tego zobowiązany), 
IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP - miejsce obsługi podróżnych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych 
lepiszcz asfaltowych podano w Tablicy Nr 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w Tablicy Nr 2 można stosować inne 
lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
 
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA 
ruchu SMA asfaltu drogowego polimeroasfaltu 

KR5 – KR6 SMA 81), 
SMA 11 

-   

Zalecana, jeżeli jest wymagane zmniejszenie hałasu drogowego 
Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi 
poniżej -28°C (region północno-wschodni i tereny podgórskie). Do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o 
grubości nie większej niż 3,5 cm 

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

Lp. Właściwości Metoda badania Rodzaj asfaltu 
50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230 230 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie 

więcej niż 
% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [21] 50 46 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [22] 9 9 
10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

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

Wymaganie 
podstawowe Właściwość Metoda 

badania 
Jednos

tka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 
45/80 – 55 45/80 – 65 65/105 - 60 

wymagan
ie 

klas
a 

wyma
ganie 

klas
a 

wyma
ganie 

klas
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Konsystencja w 
pośrednich 
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4 65-

105 6 

Konsystencja w 
wysokich 
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Temperatura 
mięknienia PN-EN 1427 [22] °C ≥ 55 7 ≥ 65 5 ≥ 60 6 
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Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 [55] 
PN-EN 13703 [57] J/cm2 ≥ 1 

w 5°C 4 ≥2 
w 5°C 3 ≥ 1 

w 5°C 4 

Siła rozciągania w 
5°C (duża 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 [53] 
PN-EN 13703 [57] J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Stałość Kon- 
systencji 
(Odporność na 
starzenie) 
wg PN-EN 
12607-1 lub -3 
[31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 
Pozostała 
penetracja PN-EN 1426 [21] % ≥ 60 7 ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost 
temperatury 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 2 ≤ 8 2 ≤ 10 3 

Inne właściwości Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
[63] °C ≥ 235 3 ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 
 

Temperatura 
łamliwości PN-EN 12593 [29] °C ≤ -12 6 ≤ -15 7 ≤ -15 7 

Nawrót sprężysty 
w 25°C PN-EN 13398 

[51] % 
≥ 50 5 ≥ 70 3 ≥ 50 5 

Nawrót sprężysty 
w 10°C NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 °C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1427 [22] °C ≤ 5 2 ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica penetracji 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1426 [21] 0,1 mm NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu 
wg PN-EN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 
°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

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

[31] 
PN-EN 13398 [51] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 ≥ 50 4 

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

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

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

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 
powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji 
asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem 
kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie 
zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 
okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z 
asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA 
Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące 
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 4, Tablica Nr 4.1 , Tablica Nr 
4.2 , Tablica Nr 4.3. 
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Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. 
Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo do uszorstnienia 
W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej użytkowania, należy 
gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 
lub 2/5 mm i dokładnie przywałować 
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w Tablicy Nr 5 
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 
 
Tablica 5. Wymagania dotyczące kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA 

Skróty użyte w Tablicy Nr: kat. - kategoria właściwości, rozdz. - rozdział 
Właściwości 

kruszywa 
Metoda 
badania 

Punkt 
WT-1 

Wymagania wg WT-1 [63] 
dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 4.1.3 kat. GC 90/10 
Zawartość pyłu PN-EN 933-1 [5] 4.1.6 kat. f1 , tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 1% (m/m) 
Odporność na polerowanie 
kruszywa, kat. nie niższa niż 

PN-EN 1097-8 
[18] 4.2.3 kat. PSV50 tj.odporność ≥ 50 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8, 9 [16] 4.3.1 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia 
lekkie, kat. nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1 
p. 14.2 [25] 4.5.3 

kat. mLPC 0,1, tj. zawartość zanieczyszczeń o 
wymiarze większym od 2 mm poinna wynosić ≤ 0,1 % 
(m/m) 

2.5. Stabilizator mastyksu 
W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA zaleca się 
stosowanie stabilizatorów, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spełniające wymagania 
określone przez producenta. Włókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym. 
Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie wymagania spływności 
lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spływności lepiszcza z ziaren kruszywa. 

2.6. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki SMA na działanie wody, należy dobrać i zastosować 
środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 
12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 
producenta. 

2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych  

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

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 
określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg 
PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe emulsje 
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 
punkt 5.1 Tablica Nr 2 i Tablica Nr 3 [66]: 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością dozowania stabilizatora mastyksu, 

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

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

4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 
luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie 
wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę SMA należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas 
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać 
tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

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

5.2. Projektowanie mieszanki SMA 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoruowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA 
( SMA 8, SMA 11). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartość lepiszcza oraz orientacyjna zawartość środka stabilizującego 
podane są w Tablicy Nr 6. 
Wymagane właściwości mieszanki SMA podane są w tablicach 7, 8 i 9. 
 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do warstwy 

ścieralnej 
Właściwość Przesiew,  [% (m/m)] 

 SMA 11 
KR3 ÷ KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do 
16 100 - 

11,2 90 100 
8 50 65 

5,6 35 45 
2 20 30 
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0,063 8,0 12,0 
Orientacyjna zawartość środka stabilizującego, [% (m/m)] 0,3 1,5 
Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin6,0 

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 
Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i 
mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z 
receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu 
drogowego 45/80-55, 45/80-65 i 65/105-60. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w Tablicy Nr 10. W tej Tablicy Nr 
najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

 
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 
PMB 65/105-60 

od 160 do 200 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 170 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 
System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków 
do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie 
powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę SMA powinno być na całej 
powierzchni: 

- ustabilizowane i nośne, 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru 
równości tej warstwy wykonanego metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej przy użyciu 
łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny 
przekraczać wartości podanych w Tablicy Nr 11. 
 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-

metrową lub równoważną metodą 

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nierówność podłoża 
pod warstwę ścieralną [mm] 

A, S, 
GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania 6 
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8 

Jeżeli nierówności poprzeczne są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania poziomego z 
materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie lub 
wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy 
usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego 
(np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w 
ocenie wizualnej chropowata. 
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Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem warstwy 
asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-
1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się 
stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków 
według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora 
Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z 
receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie 
tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na 
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi 
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy z mieszanki SMA, powinno 
być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

- zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu 
podłoża oraz porowatości mieszanki SMA; 

- jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, 
które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy 
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy SMA w celu 
odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 
5.7. 
Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w Tablicy Nr 12. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA 
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania 
należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

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

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 
Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w Tablicy Nr 13. 
 
Tablica 13. Właściwości warstwy SMA 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana grubość 
warstwy technologicznej [cm] 

Wskaźnik zagęszczenia 
[%] 

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

SMA 11 3,5 ÷ 5,0 ≥ 97 3,0 ÷ 6,0 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych 
dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
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Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki SMA 
można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji podczas zagęszczania 
SMA. 

5.9. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.[65]. 

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA 
Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do przeznaczenia, np. ze względu na 
właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne. 
Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z mieszanki SMA o D < 
11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki SMA o D ≥ 11 mm można stosować 
posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. 
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę odpowiednio wcześnie tak, aby została 
wgnieciona w warstwę przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno 
dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne. 

Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. Jeżeli wymaga się 
zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym uziarnieniu. 
Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA: 

– kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2, 
– kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2. 

W uzasadnionych wypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykład w celu zmniejszenia hałaśliwości jezdni z 
mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

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

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektor Nadzoruowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 

- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich 
przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektor Nadzoruowi na jego żądanie. Inspektor Nadzoru może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor Ndzoru może 
przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
− pomiar temperatury powietrza, 
− pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13), 
− ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− ocena wizualna posypki, 
− wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
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− pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
− pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
− dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości przeciwpoślizgowych, 
− pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
− ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
− ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są 
podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich 
terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w Tablicy Nr 14 
 
Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawartość lepiszcza 
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 
2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równość 
2.4 Grubość lub ilość materiału 
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) 
2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek 
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być 
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 
częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony 
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań 
kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia 
wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika 
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

6.4. Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
6.4.1.1. Uwagi ogólne 
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Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w 
których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa 
uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek 
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej). 
6.4.1.2. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 
powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w Tablicy Nr 15. 
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien 
wynieść co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym należy 
wtedy podać wartość wydłużenia. 
 
Tablica 15. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj Temperatura mięknienia,  
nie więcej niż  [°C] 

Asfalt drogowy 
70/100 60 
50/70 63 

Polimeroasfalt drogowy 
PMB 45/80-55 73 
PMB 45/80-65 80 
PMB 65/105-60 80 

6.4.1.3. Zawartość lepiszcza 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki 
pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych 
odchyłek w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (Tablica Nr 16). Do wyników badań nie 
zalicza się badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4). 
 
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 

lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Rodzaj  
mieszanki 

Liczba wyników badań 
1 2 od 3  

do 4 
od 5  

do 8a) 
od 9  

do 19a) 
≥ 20 

Mieszanki gruboziarniste ± 0,6 ± 0,55 ± 0,50 ± 0,40 ± 0,35 ± 0,30 
Mieszanki drobnoziarniste ± 0,5 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,40 ± 0,35 ± 0,30 
a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia średniej 

arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie 
przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

6.4.1.4. Uziarnienie 
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, 
z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki 
badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4). 
W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z: 

– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, 
– zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 
– zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 
– zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm, 
– zawartość ziaren grubych,, 

to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek podanych 
w tablicach 17 ÷ 21. 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych właściwościach, np. 
kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości tego kruszywa wynosi: 

– ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 
– ± 30% w wypadku kruszywa drobnego. 

 
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%(m/m)] 
Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników badań 

1 2 3 - 4 5 - 8 9 - 19 ≥ 20 
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Mieszanka gruboziarnista ± 4,0 ± 3,6 ± 3,2 ± 2,9 ± 2,4 ± 2,0 
Mieszanka drobnoziarnista ± 3,0 ± 2,7 ± 2,4 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,5 

 
Tablica 18. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [%(m/m)] 
Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników badań 

1 2 3 - 4 5 - 8 9 - 19 ≥ 20 
SMA ± 8 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 

 
Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości kruszywa grubego o wymiarze < 2 mm [%(m/m)] 
Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników badań 

1 2 3 - 4 5 - 8 9 - 19 ≥ 20 
SMA5, SMA8 ± 8 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 

 
Tablica 20. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm [%(m/m)] [65] 
Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników badań 

1 2 3 - 4 5 - 8 9 - 19 ≥ 20 
SMA11 ± 7 ± 6,1 ± 5,4 ± 4,9 ± 4,4 ± 4,0 

 
Tablica 21. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości ziaren grubych [%(m/m)] 
Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników badań 

1 2 3 - 4 5 - 8 9 - 19 ≥ 20 
Mieszanka gruboziarnista -9, +5 -7,6, 

+5,0 
-6,8, 
+5,0 

-6,1, 
+5,0 

-5,5 
+5,0 

± 5,0 

Mieszanka drobnoziarnista -8, +5 -6,7, 
+4,7 

-5,8, 
+4,5 

-5,1, 
+4,3 

-4,4, 
+4,1 

± 4,0 

 
6.4.1.5. Zawartość wolnych przestrzeni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie 
rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 
1,5% (v/v). 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w Tablicy 22. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za 
podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien 
zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy 
na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 22. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 

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

≤ 10 

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

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B 

odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 
25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
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Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w Tablicy Nr 13. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej 
właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w Tablicy Nr 13, powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w punkcie 6.4.1.5. 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy stosować metodę 
pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. 
Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna 
jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie 
równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy 
Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w 
kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość 
poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67]. 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien być określony 
współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w 
ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 
185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik 
tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia standardowego D: E(μ) – D. Długość odcinka 
podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być 
mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z 
prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po 
oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on 
zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niż podane 
w Tablicy Nr 25. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań 
poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 
km/h. 
 
Tablica 25. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości 

zablokowanej opony względem nawierzchni 

60 km/h 90 km/h 

A, S Pasy ruchu - ≥ 0,37 
Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie łącznic ≥ 0,44 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza ≥ 0,36 - 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 5 cm. 
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Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją   ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie 
może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie niedotrzymania wartości 
dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 

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”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki SMA 11 i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA 11, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem Lub pokrycie krawędzi taśmą asfaltową , 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Specyfikacje techniczne  

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy 

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

destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

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

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

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

34. PN-EN 12697-
11 

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

35. PN-EN 12697-
12 

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

36. PN-EN 12697-
13 

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

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

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

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
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40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

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

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

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

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

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka SMA 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: 

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

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 

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

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

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

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

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

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

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach publicznych, Warszawa 2008 
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

– Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D 05.03.20. ROZBIÓRKA NAWIEREZCHNI JEZDNI Z ASFALTU LANEGO 
(FREZOWANIE) 

CPV 45233220 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni 
asfaltowych na zimno dla przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w 
obrębie Czarnocina. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni 
asfaltowych na zimno i obejmują: 

- frezowanie warstwy ścieralnej na dojazdach o grubości do 5 cm (nawierzchnia ułożona na kamiennej kostce 
brukowej), 

- frezowanie warstwy ścieralnej i wiążącej na moście 

1.4. Określenia podstawowe. 
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, 
bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Frezowiny pozyskane w wyniku frezowania nawierzchni bitumicznej są własnością Zamawiającego. Do wykonawcy 
należy ich transport na miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do 20 km. 

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

3.2. Sprzęt do frezowania 
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń 
poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier 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 m. 
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na 
środki transportu. 
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu 
na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest 
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w 
którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy 
odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu: 

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przedstawić dane 
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny 
koszt. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. Materiał 
może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. Miejsce wywozu zostanie wskazane przez Inżyniera. 
Przewiduje się wywóz materiału na odległość do 20 km. 

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

5.2. Wykonanie frezowania 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i ST. 
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura powinna być 
jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, 
szorstkość i estetyczny wygląd. 
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy 
spełnić następujące warunki: 

a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 

40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się 

większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego 
oznakowania, 

d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 

5.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej 
Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzują się małą szorstkością 
spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu. 
Frezarka powinna ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc szorstką makroteksturę powierzchni. Zęby skrawające na 
obwodzie bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić regularną rzeźbę powierzchni po frezowaniu. 

5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej 
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub innych deformacji. Jeżeli 
frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa warstwa ścieralna, to frezarka musi być 
sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokość bębna frezującego nie może być 
mniejsza od 1800 mm. 
Jeżeli frezowanie obejmie 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 Inżyniera. 

5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując 
spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 
mm. 

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni 
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na głębokość 
określoną w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 
6.2.1 Minimalna częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w Tablicy Nr 1. 
 
Tablica Nr 1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 
2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 
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3 Spadki poprzeczne co 50 m 
4 Szerokość frezowania co 50 m 
5 Głębokość frezowania na bieżąco, według ST 

6.2.2. Równość nawierzchni 
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 6 
mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.4. Szerokość frezowania 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 cm. 
6.2.5. Głębokość frezowania 
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 mm. 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− frezowanie, 
− odwóz destruktu na składowisko Zamawiającego, 
− opłata za wysypisko i utylizację odpadów, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Uwaga: Miejsce wywozu i utylizacja należy do Wykonawcy robót. Materiały podlegające odzyskowi stanowią własność 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszt transportu materiału podlegającego odzyskowi na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jaki materiał podlega odzyskowi i przekaże go na miejsce 
wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Pozostały materiał jest własnością Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D 06.01.01. WYKONANIE UMOCNIENIA SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 
D 06.01.20. WYKONANIE UMOCNIENIA SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE Z 

OBSIANIEM, GRUBOŚĆ WARSTWY HUMUSU 10 CM 
CPV 45233120-6 
CPV 28813500-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania umocnienia skarp rowów i ścieków przez 
humusowanie z obsianiem, obłożeniem elementami prefabrykowanymi korytkowymi w ramach przebudowy mostu Czysta 
Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczą Specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami: 

- humusowanie i obsianie trawą, 
- brukowaniem;, 
- zastosowaniem elementów prefabrykowanych JOMB o wym. 75x50x10 cm, 
- zastosowaniem płyt ażurowych typu „MEBA”, 
- umocnienie elementami prefabrykowanymi, ściekami korytkowymi o wym. 60x50x15 cm (wg. KPED –01.03), 
- umocnienie elementami prefabrykowanymi, ściekami korytkowymi kolejowymi o wym. 60x68x73 cm, 
- umocnienie elementami prefabrykowanymi, ściekami skarpowymi typu trapezowego (wg. KPED –01.25), 
- umocnieniem biowłókniną, 
- umocnieniem  geosyntetykami, 
- wykonaniem hydroobsiewu, 
- umocnienie kostką brukową betonową lub kamienną grub. 6 cm, 

Ustalenia SST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z ochroną przed obwałami kamieni), skarp wymagających 
zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodą. 

1.4. Określenia podstawowe 
Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiaste. 
Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwały związała się 
z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask, pasami poziomymi, układanymi w 
rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) 
wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 
x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocą 
walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków użyźniających i emulsji 
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu. 
Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i zaokrąglonych 
krawędziach. 
Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie 
rowu lub ścieku. 
Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką włókninową z równomiernie 
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin motylkowatych, służąca do umacniania i zadarniania 
powierzchni. 
Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką tkacką, dziewiarską lub 
włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej 
otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty 
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(materiały złożone z różnych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (płaskie 
struktury w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi węzłami), 
geomaty z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną strukturę 
zbliżoną do plastra miodu). 
Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony 
przed wysychaniem i erozją. 
Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak używanych do 
hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i roślin motylkowatych. 
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych osadów ściekowych, 
emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie zabezpieczająca przed erozją 
powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 
Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100  kwadratów, każdy o powierzchni 25 cm2, do 
określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne,” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są: 

a) humus, 
b) darnina 
c) nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
d) mech, szpilki, paliki i pale, 
e) kruszywo, 
f) cement, 
g) zaprawa cementowa, 
h) biowłóknina i materiały do jej przytwierdzania, 
i) geosyntetyki i materiały do ich przytwierdzania, 
j) mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegów konserwacyjnych, 
k) osady ściekowe, 
l) elementy prefabrykowane: 

- prefabrykowane płyty ażurowe JOMB o wym. 100 x 75 x 10 cm, 
- prefabrykowane płyty ażurowe typu „MEBA”, 
- prefabrykowane ścieki betonowe, korytkowe o wy. 60x50x15 cm (wg KPED-01.03 lub 01.05), 
- prefabrykowane ścieki betonowe, korytkowe kolejowe o wy. 60x68x73 cm, 
- prefabrykowane ścieki betonowe, korytkowe typu trapezowego (wg KPED-01.25), 
- kostka brukowa betonowa szara grub. 6 cm, 
- kostka brukowa kamienna granitowa grub. 6 cm. 

2.3. Darnina 
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu 
specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny 
mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. 
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać 
warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w 
stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. 

2.4. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 
pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor 
Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)  12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
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d) kwasowość pH ≥ 5,5. 

2.5. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw 
o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 

2.6. Brukowiec 
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960. 

2.7. Mech 
Mech używany przy brukowaniu powinien być wysuszony, posiadać długie włókna - nie zanieczyszczone trawą, liśćmi i 
ziemią. 
Składowanie mchu polega na układaniu go w stosy lub pryzmy. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m. 

2.8. Szpilki do przybijania darniny 
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być 
proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. 

2.9. Kruszywo 
Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996. 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996. 

2.10. Cement 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997. 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997. 
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.11. Zaprawa cementowa 
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990. 

2.12. Elementy prefabrykowane 
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04. 
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania umocnienia dna ścieków lub terenowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01. 
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03. 
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-EN-206, klasy co najmniej 25. 
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-EN-206 dla przyjętej klasy betonu. 
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna 
przekraczać 3 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

- na długości ± 10 mm, 
- na wysokości i szerokości ± 3 mm. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze 
odwodnionym. 

2.13. Biowłóknina 
Biowłóknina oraz szpilki i kołki do jej przytwierdzania powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-12074:1998. 
Biowłóknina powinna zawierać mieszankę nasion zaleconą przez PN-B-12074:1998 dla typu siedliska i rodzaju gruntu 
znajdującego się na umacnianej powierzchni. 
Biowłóknina powinna być składowana i przechowywana w belach owiniętych folią, w suchym i przewiewnym 
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno być niedostępne dla gryzoni. 
Szpilki i kołki powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, obrzynków lub drzewa szczapowego. Grubość szpilek powinna 
wynosić od 1,5 cm do 2,5 cm, a długość od 25 do 35 cm. Grubość kołków powinna wynosić od 4 cm do 6 m, a długość od 
50 cm do 60 cm. W górnym końcu kołki powinny mieć nacięcia do nawinięcia sznurka. 
Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełniać wymagania PN-P-85012:1992. 

2.14. Geosyntetyki 
Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp należy stosować geosyntetyki określone w dokumentacji 
projektowej, np.: 
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- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, filamentów, taśm) i 
geowłókniny (warstwa runa lub włóknin połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji), 

- gęste geosiatki bezwęzełkowe, tj. płaskie struktury w postaci siatki o małym oczku, 
- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiały złożone z różnych geosyntetyków,  
- geosiatki komórkowe, tj. przestrzenne struktury zbliżone wyglądem do plastra miodu, 
- geomaty z siatki, tj. materiały geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturą przestrzenną (odmianą jest geomata 

darniowa z wcześniej wyhodowaną trawą do natychmiastowego utworzenia roślinnego pokrycia skarpy). 
Każdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mieć charakterystykę zgodną z aprobatą techniczną oraz 
wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci, 
promieniowanie słoneczne, starzenie się, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na 
rozciąganie i rozerwanie i odpornością na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi. 
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego zabezpieczenia. 
Geosyntetyki nieopakowane należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy 
składowaniu geosyntetyków należy przestrzegać zaleceń producentów. 
Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek. 

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu 
Mieszanina do hydroobsiewu powinna składać się z: 

- przefermentowanych osadów ściekowych, 
- kompozycji nasion traw i roślin motylkowatych, 
- ściółki, tj. substancji poprawiających strukturę podłoża i osłaniających kiełkujące nasiona oraz siewki (np. sieczki, 

trocin, strużyn, konfetti), 
- popiołów lotnych, spełniających rolę nawozów o wydłużonym działaniu oraz odkwaszania, 
- nawozów mineralnych, np. gdy osady ściekowe mają małą wartość nawozową. 

Dopuszcza się, po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru, stosowanie mieszaniny, w której zamiast osadów 
ściekowych i popiołów lotnych znajduje się woda i substancje zabezpieczające podłoże przed wysychaniem i erozją (np. 
emulsja asfaltowa i lateksowa). 
Osady ściekowe powinny pochodzić z oczyszczalni komunalnych i powinny być przefermentowane lub kompostowane, a 
zawartość metali ciężkich nie może przekroczyć na 1 kg suchej masy: 1500 mg ołowiu, 50 mg kadmu, 25 mg rtęci, 500 mg 
niklu oraz 2500 mg chromu. Skład  mieszanek traw, uzależniony od rodzaju gruntu, może być przyjmowany według PN-
B-12074:1998. Nasiona roślin powinny spełniać wymagania PN-R-65023:1999. 
Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom wytycznych technicznych, a popioły lotne PN-S-96035:1997. 
Ramowy skład mieszaniny na 1 m2 hydroobsiewu powinien być następujący: 

- przefermentowane osady ściekowe  od 12 do 30 dm3 (o 4-10% suchej masy), 
 i roślin motylkowatych  od 0,018 do 0,03 kg, 
- ściółka (sieczka, strużyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg, 
- popioły lotne od 0,08 do 0,14 kg, 
- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg, 
- kompozycje (mieszanki) nasion traw. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowy skład mieszaniny na podstawie: 
- orzeczenia wydanego po badaniach składników mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie naukowo-

badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, względnie, 
- wyników prób dokonanych na odcinku próbnym (poletku doświadczalnym) utworzonym na umacnianej 

powierzchni. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek, 
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających, 
- ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
- hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-pierścieniowej, brony 

chwastownika - zgrzebła, wałowłóki), 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport darniny 
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi 
roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 

4.2.2. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

4.2.3. Transport brukowca 
Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

4.2.4. Transport mchu 
Mech można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 

4.2.5. Transport materiałów z drewna 
Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami. 

4.2.6. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi kruszywami  i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.7. Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

4.2.8.  Transport biowłókniny 
Biowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed 
zawilgoceniem. 

4.2.9.  Transport geosyntetyków 
Geosyntetyki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed nadmiernym 
zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania się w środku transportowym, 
chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub je zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń 
producenta. 

4.2.10. Transport elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 

4.2.11. Transport mieszanki do hydroobsiewu  
Osady pobierane z oczyszczalni ścieków można transportować do miejsca obsiewu: 

- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemności do 10,0 m3, 
- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposażonymi w pompy próżniowe (na odległości do około 5 km), 
- w specjalnych zbiornikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej 
powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
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Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  w zależności od 
gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki 
poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi 
urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 
Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie 
wiosny lub jesieni. Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych 
polega na: 

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, aby 

uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%, 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych   i bylin w ilości od 18 g/m2 

do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia 
skarp), 

c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą mulczowania 
lub hydromulczowania. 

Duże powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa się bez ich 
uprzedniego humusowania, w niżej podany sposób: 

a) powierzchnię skarpy i rowu bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa pociętą słomą w 
ilości ok. 400 g/m2, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w ilości ok. 400 g/m2; 

b) powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna 
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji 
przez okrywę roślinną. 
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z biowłókniny, geosyntetyków, z płynnych osadów 
ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodą mulczowania lub hydromulczowania. 
Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, substratu torfu) z 
lepiszczem (np. emulsją asfaltową) w celu ochrony przed wysychaniem i erozją, w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2. 
Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które jeszcze w stanie 
surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. Właściwe umocnienie skarp, przewidziane w 
dokumentacji projektowej, powinno być wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych. 

5.5. Darniowanie 
Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie konieczności w październiku. 
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta 
warstwą ziemi urodzajnej. 
W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 
tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.5.1. Darniowanie kożuchowe 
Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty o element 
zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien być 
zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do 
siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. 
Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. 
Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny należy 
przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m3 i nie mniej niż 2 szt. na płat. 

5.5.2. Darniowanie w kratę 
Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 m). Darniowanie w kratę 
należy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, krzyżującymi się w taki sposób, aby tworzyły 
nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i SST. Ułożone w kratę płaty 
darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. 
Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023:1999. 

5.6. Brukowanie 
Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wyższym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym 
działaniem strumieni przepływającej wody. 
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5.6.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998. 

5.6.2. Podkład 
Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Podkład z grubszego kruszywa należy 
układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po 
ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać. 
Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa można ułożyć warstwę zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 i grubości od 3 cm do 5 cm. 

5.6.3. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe stosuje się do umocnienia podstawy skarpy. Krawężniki układa się „pod sznur” tak, aby ich górne 
krawędzie wystawały ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawężniki układa się bezpośrednio na wyrównanym 
podłożu lub na podkładzie z kruszywa. 

5.6.4. Palisada 
Palisadę (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje się na gruntach słabych, plastycznych, ustępujących pod 
naciskiem skrajnych brukowców lub krawężników. 
Pale należy wbijać „pod sznur” równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szerokość szczelin między palami nie powinna 
przekraczać 1 cm. 

5.6.5. Układanie brukowca 
Brukowiec należy układać na przygotowanym podkładzie wg pkt. 5.6.2. Brukowiec układa się „pod sznur” naciągnięty na 
palikach na wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie brukowca należy rozpocząć od 
uprzednio wykonanych oporów-krawężników. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, 
należy w pierwszej kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułożyć brukowce największe. Brukowiec należy układać tak, 
aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był 
skierowany w podkład. 
Po ułożeniu brukowca szczeliny należy wypełnić kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia wymaganego poziomu. 
W przypadku układania brukowca na podkładzie z kruszywa i mchu, szczeliny należy dokładanie wypełnić mchem, a 
następnie kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia wymaganego poziomu. 
W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozłożonej na podkładzie z kruszywa, szczeliny 
należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej 
powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

5.7. Układanie elementów prefabrykowanych 
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są: 

- płyty ściekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03, 
- płyty ściekowe betonowe - typ trójkątny wg KPED-01.05, 
- prefabrykaty ścieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25. 

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0. Na 
przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. 
Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową lub SST. 
Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie 
wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

5.8. Umacnianie powierzchni biowłókniną 

5.8.1. Zasady ogólne 
Umacnianie powierzchni biowłókniną powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-12074:1998. 

5.8.2. Przygotowanie powierzchni 
Przygotowana powierzchnia powinna być wyrównana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z rozkruszonymi bryłami gruntu; 
gleby o odczynie kwasowości pH > 5,5 powinny być potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny być przykryte 
warstwą ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zależności od rodzaju gruntu. 

5.8.3. Układanie biowłókniny na skarpach wykopów 
Na skarpach wykopów biowłóknina powinna być rozwijana z beli równolegle do dolnej skarpy i przymocowywana do 
podłoża szpilkami na jej brzegu w zasadzie w odstępach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 i 
przy szerokości włókniny większej niż 1,0 m należy przymocowywać szpilkami w odstępach od 1 m do 1,5 m także środek 
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pasa. Brzegi pasów biowłókniny powinny być układane na zakładkę szerokości 0,1 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie 
powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niż 2 cm. Biowłókninę należy rozwijać i układać luźno, zostawiając około 
5% zapasu długości na kurczenie się po jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopów pasem o szerokości większej niż 
1,0 m, należy formować w biowłókninie poziome fałdy, ułatwiające zatrzymywanie się ziemi po jej przysypaniu. W 
przypadku szerokości skarpy większej niż 3 m, zaleca się układanie biowłókniny pasami pionowymi (jak na skarpach 
nasypów). 

5.8.4. Układanie biowłókniny na skarpach nasypów 
Na skarpach nasypów wyrównaną powierzchnię skarpy należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej minimum 5 cm. 
Biowłókninę należy układać prostopadle do górnej krawędzi skarpy, wykonując w  odstępach 1 m poziome fałdy 
biowłókniny szerokości 3 cm, zabezpieczające przed zsuwaniem się ziemi pokrywającej włókninę i umożliwiające 
kurczenie się biowłókniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypu należy pozostawić zapas biowłókniny 
długości 0,5 m. Zapas ten należy wykorzystać do zakotwiczenia biowłókniny w rowkach głębokości 0,2 m. W przypadku 
układania biowłókniny na całej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbędne. Biowłókninę zaleca się 
układać i mocować na skarpie z drabiny o długości równej szerokości skarpy ułożonej na kołkach, listwach lub żerdziach, 
co zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy przed 
ułożeniem biowłókniny, ani po jej ułożeniu. Sąsiednie pasy biowłókniny powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 
0,1 m. W pas ten należy wbić szpilki mocujące biowłókninę w odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchołki wbitych szpilek 
nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niż 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jest większe niż 1:2, a jej 
szerokość większa niż 3 m, oprócz szpilek zaleca się użyć kołków usytuowanych  w poziomych rzędach, w środku pasów 
biowłókniny. Kołki należy częściowo wbić, pozostawiając 0,1 m jego długości.  
Na zacięcia należy nawinąć sznurek polipropylenowy i wbić kołki równo z terenem, dociskając włókninę do skarpy. 
Bezpośrednio po ułożeniu i umocowaniu pasa biowłókniny należy przysypać ją, z drabiny, warstwą ziemi urodzajnej o 
miąższości od 1 cm do 2 cm. 

5.8.5. Zabiegi pielęgnacyjne 
Pielęgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowłókniną przez 30 dni, a przy braku opadów 
do sześciu tygodni. Zraszanie należy wykonywać zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest 
polewanie z węża bez urządzeń rozpryskujących wodę. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione 
powierzchnie nie powinny być zalewane dłużej niż 3 dni. W przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest 
uzupełnienie gleby przez nawożenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego 
należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po wyrośnięciu traw do wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z 
powierzchni umocnionych. 

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami 
Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej. 
Ułożenie geosyntetyków na skarpie powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku 
ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu. 
Folię, w którą są zapakowane rolki geosyntetyków, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu 
uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą. 
Z powierzchni skarpy należy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie geosyntetyków, np. gałęzie, korzenie, 
gruz, ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna być wyrównana, zwłaszcza 
należy wypełnić zagłębienia i wyrwy powstałe po rozmyciu przez deszcz. 
Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, bezpośrednio przed ich układaniem na przygotowanym podłożu 
gruntowym. Przy większym zakresie robót zaleca się wykonanie projektu (rysunku), ilustrującego sposób układania i 
łączenia rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do podłoża itp. 
Geosyntetyki na skarpach można układać ręcznie, za pomocą żurawia lub przez  rozwijanie ze szpuli. Po ułożeniu, jak 
również przy silnym wietrze w czasie układania, geosyntetyki należy chronić przed podrywaniem, przytwierdzając je za 
pomocą kołków mocujących lub obciążając punktowo materiałem, który ma być na nich ułożony lub w inny sposób, np. 
woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków do gruntu, można tego dokonać np. szpilkami 
(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki uprzednio 
umieszczone w gruncie. 
Układanie geosyntetyków na skarpie można wykonywać, w zależności od zaleceń producenta: 

a) równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając uwagę, aby pasmo leżące wyżej 
przykrywało pasmo leżące niżej, 

b) od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, zwykle kotwiąc je 
u góry i dołu skarpy w rowach kotwiących, wypełnionych zagęszczonym gruntem. 

Przy układaniu geosyntetyków należy unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć rozwiniętej beli, mogących 
spowodować uszkodzenie materiału. 
Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w postaci: 
luźnego zakładu o ustalonej jego szerokości lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp. 
Zależnie od rodzaju materiału, geosyntetyk układa się, zgodnie z instrukcją producenta, przed lub po naniesieniu humusu i 
obsiewie wykonanymi według punktów 5.2 i 5.3, lub hydroobsiewie według punktu 5.10. 
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5.10. Wykonanie hydroobsiewu 
Hydroobsiew może być wykonywany wyłącznie przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w tej technologii 
umacniania skarp i rowów. 
Materiały używane do hydroobsiewu powinny odpowiadać wymaganiom pkt. 2, a sprzęt – pkt. 3. 
Jeśli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka próbnego (poletka doświadczalnego) to co najmniej na 40-60 dni przed 
rozpoczęciem robót (w zależności od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury powietrza, możliwości polewania) 
Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidłowości przyjętego składu mieszaniny do hydroobsiewu  i 
równomierności pokrycia umacnianej powierzchni trawą. Do próby Wykonawca powinien użyć materiałów i sprzętu 
takich, jakie będą stosowane w czasie robót umacniających. Odcinek próbny powinien składać się co najmniej z dwóch 
poletek o powierzchniach min. 100 m2, zlokalizowanych na zacienionej (np. północnej) i niezacienionej (np. południowej) 
skarpie. 
Hydroobsiewu przy użyciu osadów ściekowych nie można wykonywać w strefach ujęć wody oraz w odległości mniejszej 
niż 20 m od budynków i kąpielisk. 
Hydroobsiew powinien być wykonany możliwie w najkrótszym czasie po zakończeniu robót ziemnych, w okresie od 1 
kwietnia do 15 października oraz, w razie potrzeby,  tuż po pierwszych jesiennych przymrozkach. 
Hydroobsiew należy wykonywać przy obsiewie: 

a) gruntów humusowanych i żyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadów ściekowych (min. 12 l/m2) o 
zawartości  4-6% suchej masy, z dodatkiem ściółki i nasion (min. 0,03 kg/m2 suchej masy), 

b) gruntów ubogich i bezglebowych, z dawką odwodnionych osadów ściekowych zwiększoną do 30 l/m2 przy 
zawartości 5-10% suchej masy. 

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kiełkowania nasion i w okresie początkowego rozwoju roślin. 
Podlewanie może być potrzebne podczas długotrwałej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt porostu 
traw. Do zabiegów pielęgnacyjnych (pratotechnicznych) należy: koszenie (po wschodach), użyźnianie (np. nawozami 
azotowymi do 100 kg/ha) oraz ścinanie nierówności, kęp oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności 
świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych 
miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie 
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 
erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola jakości darniowania 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy 
poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają 
ponad powierzchnię. Na powierzchni ok. 1 m2  należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny 
do siebie i do powierzchni gruntu. 

6.4. Kontrola jakości brukowania 
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. 
Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie 
więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 

6.5. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.7, 
- szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
- odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
- równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 
- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 

6.6. Kontrola jakości umocnienia powierzchni biowłókniną 
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru atest wyrobu, stwierdzający 
charakterystykę, skład mieszanki nasion roślin i typ siedliska, dla którego przeznaczona jest biowłóknina. Kontrola 
umocnionej powierzchni polega na wykonaniu oględzin zewnętrznych i badaniach zgodnych z wymaganiami PN-B-
12074:1998. 

6.7. Kontrola jakości umocnienia powierzchni geosyntetykami 
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru dokumenty dopuszczające wyroby 
budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji 
zgodności). 
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Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne należy sprawdzić w zakresie widocznych wad technologicznych  i uszkodzeń 
mechanicznych, decydując o ich ewentualnym zastosowaniu po usunięciu wad (np. przez nałożenie lub naszycie łat z 
zakładem). 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

- wyrównanie podłoża i usunięcie z niego przedmiotów mogących uszkadzać geosyntetyki, 
- poprawność rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich układania i łączenia, zgodnie z ew. projektem 

(rysunkiem) układania, 
- naniesienie humusu i obsianie trawą lub wykonanie hydroobsiewu, 
- równomierność zadarnienia i równość powierzchni umocnionej. 

Jakość wykonanego umocnienia powinna odpowiadać wymaganiom punktów 2 i 5 specyfikacji, instrukcji producenta i 
aprobaty technicznej. 

6.8. Kontrola jakości wykonania hydroobsiewu 
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru wyniki badań składników mieszaniny 
do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka próbnego.Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-12099:1997, z tym że ocenę udania się zasiewu należy przeprowadzić, gdy 
trawy są w fazie co najmniej trzech lub czterech listków. Wówczas zasiana roślinność powinna być rozmieszczona 
równomiernie na powierzchni gruntu, pokrywając go nie mniej niż 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na 
skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych. W przypadku trudności z określeniem gęstości porostu przez oględziny, 
należy  przeprowadzać badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesięciu losowo wybranych miejscach. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie, 
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowłókniną i geosyntetykami, 

- m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 i dały wyniki pozytywne. 
W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru tak, aby nie wstrzymywać postępu prac. 
Wielkość oraz sposób naliczania potrąceń za wadliwe wykonanie elementu robót określają Warunki Kontraktu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz 
umocnienie biowłókniną i geosyntetykami obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- ew. pielęgnacja spoin, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 m ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- ew. wykonanie koryta, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- ułożenie prefabrykatów, 
- pielęgnacja spoin, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
[1] PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec. 
[2] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
[3] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
[4] PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
[5] PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań. 
[6] PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
[7] PN-B-14504 Zaprawa cementowa. 
[8] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
[9] PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych. 
[10] PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
[11] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[12] PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 
[13] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
[14] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
[15] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoda pomiaru cech geometrycznych 

10.2. Inne materiały 
[1] Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa, 1979 r. 
[2] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 r. 
[3] Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe Roboty ziemne. 
 
 



Str. 120 D 06.01.20. Wykonanie umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem, grubość warstwy humusu 10 cm 
 I /00 z dnia 30.10.2015 

Przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina 

 
 
 
 
 



D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych / kamiennych Str. 121 
I /00 z dnia 30.10.2015 

Przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina 

D 08.00.00. ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH / KAMIENNYCH 
CPV 45233120 - 6 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania krawężników betonowych w ramach 
przebudowy mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczą Specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ustawienie 
krawężników betonowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na ławach 
betonowych, żwirowych, tłuczniowych. Swym zakresem obejmuje: 

- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu B10, 
- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu B10 na płask na zjazdach. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania w zakładzie produkcyjnym, któremu 
odpowiadać powinien wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
Ława pod krawężnik -   fundament wg założeń przyjętych w dokumentacji /przedmiarze 
Materiał do wykonania ławy określony w punkcie 1.3. 
Krawężniki betonowe - prefabrykat  betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym 
poziomie lub na różnych poziomach stosowany: 

a) w celu ograniczenia lub wyznaczenia granicy rzeczywistej czy też wizualnej, 
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 
c) jako oddzielne pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajem ruchu drogowego. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne,” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Do wykonania robót należy stosować materiały określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub SST .Przy 
ustawieniu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

- krawężniki betonowe 
- piasek na podsypkę i do zapraw 
- cement do podsypki i do zapraw 
- materiały do wykonania ławy ( beton, tłuczeń, żwir ) 
- wodę do zapraw , betonu. 

2.2.1. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

- krawężnik może być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 
mm), 

- skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi 
przez producenta, 
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- krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 
mm, 

- powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
- płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 

ryglowanie (przykłady w zał. 1), 
- krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2), 
- - w zależności od wymiarów w przekroju poprzecznym i wymagań zamawiającego rozróżnia się dwa typy 

krawężników (przykłady w Zał. 3): 
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza). 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340:2003 w sposób przedstawiony w Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z 
solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych od-chyłek od 

wymiarów nomi-nalnych, z dokładnością 
do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości i 
prostoliniowości, dla długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli odladzających 
D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 

pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
2.2 Wytrzymałość na zginanie (Klasa 

wytrzymałości ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru) 

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
   1                          3,5                                > 2,8 
   2                          5,0                                > 4,0 
   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na wytrzymałość F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H 
Klasa 

odporności 

Odporność przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporności ustalona w 

dokumentacji projektowej lub przez 
Inspektora Nadzoru) 

 szerokiej ściernej, wg zał. G 
normy – badanie 

podstawowe 

Böhmego, wg zał. H 
normy – badanie 

alternatywne 
1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub polerowana – 

zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 

poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych warunkach 
użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez cały okres użytkowania, 
pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensyw-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien 
określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi przez 

producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 

właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za 
istotne 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w Tablicy 1 (np. przy 
nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy 
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340. 
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Odbiorca krawężników (Wykonawca robót) winien zwrócić uwagę na wygląd zewnętrzny dostarczonych krawężników. 
Krawężniki powinny posiadać wymiary zewnętrzne zgodne z zapotrzebowaniem. Powierzchnia krawężnika nie może mieć 
rys i odprysków, wykazywać rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych. Wartości dopuszczalnych odchyleń od 
wymiarów nominalnych nie mogą przekraczać dopuszczalnych określonych normą. 
Wykonawca dla każdej partii dostarczonych krawężników musi żądać od producenta (i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru 
w czasie odbioru) certyfikatu lub świadectwa jakości. 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości. Krawężniki ułożone być winny na paletach lub wyprofilowanym 
podłożu z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Przykładowe rozwiązania geometryczne (połączeń, 
kształtu, wymiarowania) zawarte w załącznikach 1,2,3 niniejszej specyfikacji. 

2.2.3.3. Składowanie krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową 
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.5. Materiały na ławy pod krawężnik 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1:2003, a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-
06250, 

b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111:1996, 
c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996. 

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi ze zwróceniem uwagi na: 

- zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem podczas transportu 
- poszczególne warstwy elementów układane na przekładkach drewnianych 
- zabezpieczenie przewożonych krawężników przed uszkodzeniem w czasie transportu i rozładunku. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać może dowolnymi sprawnymi środkami transportowymi z zachowaniem: 

- przy przewozie cementu – zapisów zawartych w normie BN-88/6731-08, 
- kruszyw – ze zwróceniem uwagi aby kruszywa nie uległy zanieczyszczeniom , zmieszaniem z innymi materiałami, 

wysypaniem i rozpylaniem w czasie transportu, 
- masę zalewową przewozić należy w bębnach lub beczkach blaszanych, zwrócić uwagę aby w czasie transportu nie 

nastąpiło uszkodzenie bębnów lub beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonania robót 
Podstawowe czynności przy wbudowaniu krawężników obejmują: 

- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie ławy, 
- ustawienie krawężników, 
- wypełnienie spoin, 
- roboty wykończeniowe. 

5.1.1. Roboty przygotowawcze 
Obejmują zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem: 

- ustalenie lokalizacji robót, 
- ustalenie danych do szczegółowego wytyczenia robót w planie i profilu, 
- usuniecie przeszkód np. słupków , pachołów, elementów drogi lub ogrodzeń, 
- ustalić niezbędne materiały i ich ilości niezbędne do wykonania pełnego zakresu robót. 

5.1.2. Wykonanie ławy 
Zakres robót obejmuje wykonanie wykopu (rowka) stanowiącego koryto pod ławę. Wymiary koryta (głębokość, 
szerokość) powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem szerokości ławy (z ewentualnym 
deskowaniem) , a także grubość ławy (w zależności od materiału z jakiego ma być wykonana). Dno wykonanego koryta 
pod ławę musi być wyprofilowane i zagęszczone – wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosić powinien co najmniej 
Is=0,97 wg normalnej metody Proctora. Grunt z koryta w zależności od zapisu w przedmiarze – do rozplantowania bądź 
wywozu. 

5.1.2.1. Ława betonowa 
Ławę betonową w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, natomiast w gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. Ławę z oporem wykonuje się w szalunku. 
Beton zarówno w ławach z szalunkiem jak również w ławach bez szalunku powinien być wyrównywany  warstwami i 
zagęszczony. Betonowanie ław wykonać należy zgodnie z wymaganymi normami PN-63/B 06251. Co 50 mb wykonanej 
ławy wykonać należy szczeliny dylatacyjne  wypełnione bitumiczna masą zalewową. 

5.1.2.2. Ława żwirowa 
Ławę żwirową wykonuje się poprzez zasypanie koryta żwirem, wyrównanie i zagęszczenie. Ławę żwirową o grubości do 
10 cm wykonuje się jako jednowarstwową, ławy o większej grubości wykonać należy w dwóch warstwach dokładnie 
wyrównując i zagęszczając każdą z warstw. 

5.1.2.3. Ława tłuczniowa 
Ławę z tłucznia o grubości warstwy do 10 cm wykonać należy w jednej warstwie, przy grubszych ławach w dwóch 
warstwach. Tłuczeń w ławie musi być starannie zagęszczony, górna powierzchnia ławy musi być wyrównana, zaklinowana 
klińcem i ostatecznie zagęszczona. 
Przykłady wykonywanych ław zwykłych i z oporem z betonu oraz ław żwirowych i tłuczniowych podane w Załączniku 
graficznym 4. 

5.1.3. Ustawienie krawężników. 

5.1.3.1. Zasady ustawienia krawężników 
Ustawienie krawężników wykonuje się ręcznie niezależnie od tego na jakiego rodzaju fundamencie są ustawiane. W 
zależności od funkcji jakie spełniać mają krawężniki a także miejsca wbudowania wyróżnić należy: 

a) krawężniki wystające - gdzie górna powierzchnia krawężnika w stosunku do krawędzi jezdni posadowiona jest o 
około 10-12 cm wyżej (a  w przypadku robót prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektową – wg założeń 
dokumentacji). Wysokość krawężnika wystającego określona powyżej mierzona jest zawsze od ułożonej 
nawierzchni, 

b) Krawężniki wtopione – wystąpią na wjazdach do posesji, a także w miejscach wyznaczonych przejść dla pieszych 
przez jezdnię. Krawężnik wtopiony wystawać powinien ponad jezdnię w granicach 4-5 cm. 
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Pomiędzy krawężnikiem wystającym a krawężnikiem wtopionym wstawiony będzie krawężnik przejściowy (ukośny). 
W przypadku np. budowy chodnika bez układania nowej nawierzchni jezdni, górna powierzchnia krawężnika w stosunku 
do krawędzi jezdni posadowiona być powinna o około 16 cm wyżej, a krawężnik wtopiony o około 6 cm wyżej od 
przylegającej powierzchni jezdni. 
Zewnętrzna ściana krawężnika (od strony chodnika lub pasa zieleni) powinna być obsypana miejscowym gruntem 
przepuszczalnym lub piaskiem dokładnie ubitym. 

5.1.3.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawienie krawężników wykonuje się wg zasad opisanych w punkcie 5.1.3.1. Na uprzednio wykonaną ławę należy 
równomiernie rozłożyć warstwę piasku  (podsypkę) o grubości 3-5 cm. 

5.1.3.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Zasady ustawienia wg opisu w punkcie 5.1.3.1. Przed wbudowaniem krawężników na ławie należy wykonać podsypkę z 
pisku lub podsypkę cementowo - piaskową o grub. 3 do 5 cm. 

5.1.3.4. Wypełnienie spoin 
Spoiny krawężników (miejsc połączenia sąsiednich krawężników) nie powinny przekraczać 10 mm. Spoiny należy 
wypełnić zaprawą cementowo- piaskową (przygotowaną wg zasady 1 cześć cementu – 2 części piasku). 

5.1.3.5. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe obejmować będą w szczególności uporządkowanie miejsca robót jak oczyszczenie jezdni 
wyrównanie terenu za krawężnikami, odtworzenie czasowe usuniętych elementów jak pachołki, słupki itp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru 

- wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do powszechnego stosowania, certyfikaty zgodności lub 
deklaracje zgodności ewentualnie badania materiałów wykonane przez producentów – dostawców, 

- w przypadku braku takich dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania właściwości 
materiałów własnym staraniem i na własny koszt przez upoważnione do przeprowadzenia takich badań jednostki. 

Badania właściwości materiałów przewidzianych do wbudowania obejmować winny wszystkie cechy określone w 
stosownych normach. Na bieżąco prowadzić należy ocenę wyglądu zewnętrznego krawężników przyjmując zasadę, że 
wszelkie uszkodzenia występujące na powierzchniach i krawędziach powodują, że element nie może być wbudowany i są 
zgodne z zgodnie z wymaganiami Tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
W trakcie wykonywania robót wykonawca nie może dowolnie zmieniać dostawców materiałów lub miejsca pozyskania – 
zakupu. 

6.3. Badanie w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Sprawdzeniu podlegać powinno: 

- rzędne dna koryta i równość, 
- szerokość dnia koryta - dopuszczalna tolerancja w stosunku do założonej ± 2 cm. 
- zagęszczenie podłoża (wskaźnik wymagany Is=0,97). 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
W czasie wykonywania ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław- dopuszczalne odchylenia na każe 100 mb ławy mogą 
wynosić ±10 mm, 

b) wymiary ławy- sprawdzenie przeprowadzić należy  w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 mb ławy 
. Tolerancje wymiarów nie mogą przekraczać: 

- dla wysokości ±10% wysokości projektowej, 
- dla szerokości ±10% szerokości projektowej, 
c) równość podłużna górnej powierzchni ławy sprawdza się w dwóch punktach na każde 100 mb ławy łatą długości 3 

mb i klinem. Równość podłużną ławy uznaje się za dobrą gdy prześwit pomiędzy powierzchnią ławy i łatą nie 
przekroczy 10 mm, 

d) zagęszczenie ław z kruszywa sprawdza się w dwóch dowolnych punktach na każde 100 mb ławy. Ławy wykonane 
z piasku lub żwiru nie powinny wykazywać śladów urządzenia zagęszczającego. 

Ławy wykonane z tłucznia – badanie próbą ujęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna 
z ławy. 
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e) odchylenia od linii ław w planie sytuacyjnym od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde 
100 mb wykonanej ławy. 

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Sprawdzeniu podlegają: 

a) sprawdzenie ustawienia krawężnika w planie w stosunku do założonej linii. Odchylenie nie może wynosić więcej 
niż ±10 mm na każde 100 mb ustawionego krawężnika, 

b) Sprawdzenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika. Odchylenie od założonej niwelety nie powinno wynosić 
więcej niż +- 10 mm na każde 100 mb ustawionego krawężnika, 

c) Równość górnej płaszczyzny ułożonych krawężników. Pomiar wykonuje się w dwóch dowolnie wybranych  
miejscach na każe 100 mb krawężnika łata 3 metrową. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą nie 
powinien przekraczać 10 mm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 mb poprzez wizualne sprawdzenie. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na całej szerokości i wysokości krawężników. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 i dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi podlegają również zakresy robót zanikających i ulegających zakryciu t.j. 

- wykonanie koryta (rowka) pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki na ławie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
– wykonanie podsypki, 
– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej, 

SST i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

10.2. Inne materiały 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 r. 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, 
Warszawa 1987 r. 
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