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D-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

CPV  4500000-7 

ROBOTY BUDOWLANE 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  

wykonania  i odbioru robót związanych z budową drogi gminnej – ulicy Dębowej w miejscowości 

Ligota Prószkowska.  

1.2. Zakres stosowania ST  

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy  zleceniu i realizacji robót  

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  

wszystkich robót objętych ST:  

1.     D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE              

2.     D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  

3.     D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM   

4.     D-04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

5.     D-04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

6.     D-05.03.05 NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO   

7.     D-05.03.09 NAWIERZCHNIA  PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA   

8.     D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ   

9.     D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE   

10.   D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE  
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1.4. Określenia podstawowe  

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

1.4.1.   Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  

wydającego, wydany   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami,   stanowiący   urzędowy   dokument   

przebiegu   robót budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  

toku  wykonywania  robót, rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  

i  innej  korespondencji  technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 

projektantem.  

1.4.2.   Inżynier/Kierownik  projektu  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  

przez Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest Wykonawca),  odpowiedzialna  za  

nadzorowanie Specyfikacja techniczna.  

1.4.3.   Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.4.   Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  

ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  

robót  w  formie  wyliczeń, szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  

podlegają  potwierdzeniu  przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.4.5.   Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót.  

1.4.6.   Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

1.4.7.   Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  

tolerancjami,  a jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.8.   Polecenie   Inżyniera/Kierownika   projektu   -   wszelkie   polecenia   przekazane  Wykonawcy   

przez Inżyniera/Kierownika  projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  

innych  spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

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

projektowej.  

1.4.10.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.11.  Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  

oraz  inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  

projektową,  ST  i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

  Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  

teren budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  

lokalizację  i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru  

ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i 

utrwali na własny koszt.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

  Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  

przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu   winien   natychmiast   powiadomić   Inżyniera/Kierownika   projektu,   który   podejmie   

decyzję   o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary 

podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

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

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

dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  

elementów budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  

cech  nie  mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie  to  na  niezadowalającą  

jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  

sygnały  i  znaki  oraz    wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony robót,   wygody   społeczności.   

Oznakowanie   i   zabezpieczenie   robót   prowadzone   będzie   zgodnie   z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu zastępczego, dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiającego. Koszt 

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

kontraktową.  
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 

maszynach i pojazdach. Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   

odpowiednimi   przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

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

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  

otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich szkodliwość  zanika  (np.  materiały  

pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  

urządzeń potwierdzenie   informacji   dostarczonych   mu   przez   Zamawiającego   w   ramach   planu   

ich   lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca   będzie   realizować   roboty   w   sposób   

powodujący   minimalne   niedogodności   dla mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  

uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywać  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  

socjalne  oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  

budowie  oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  

związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
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  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

  Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca  czasowego  składowania  

materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w miejscach  uzgodnionych  z 

Inżynierem/Kierownikiem  projektu  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

3. SPRZĘT  

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

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  

zgodny  z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  

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

Kierownika projektu.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  

ma  być  utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  

ochrony  środowiska  i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4. TRANSPORT  

  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  

dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera/  Kierownika  projektu,  w  terminie  

przewidzianym umową. Wykonawca  będzie usuwać na bieżąco, na  wlasny koszt,  wszelkie  

zanieczyszczenia,  uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

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

zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót,   za   ich   zgodność   z   dokumentacją   

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  

dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  

wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  

wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez Wykonawcę na własny koszt.  Polecenia  

Inżyniera/Kierownika  projektu  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie określonym  

przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego 

tytułu poniesie Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

  Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  

częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  

zawartymi  w  dokumentacji projektowej i ST Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  

częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   

prowadzeniem   badań   materiałów   ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek  

  Próbki  będą  pobierane  losowo.  Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  mieć  zapewnioną  

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  Wykonawca  

będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  

jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  z  

własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.3. Badania i pomiary  

  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  

przypadku, gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  

można  wytyczne  krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu.  

6.4. Raporty z badań  

  Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  raportów  z  wynikami 

badań.  

6.5. Certyfikaty i deklaracje  

  Inżynier/Kierownik  projektu  może  dopuścić  do  użycia  tylko  wyroby  dopuszczone  do  

stosowania  w budownictwie, posiadające odpowiednie dokumenty atestacyjne.  

6.8. Dokumenty budowy  

  Dokumenty    budowy    będą    przechowywane    na    terenie    budowy    w    miejscu    

odpowiednio zabezpieczonym.  

  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  

odtworzenie  w formie przewidzianej prawem.  
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  Wszelkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Inżyniera/Kierownika   projektu   i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  

(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  

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

instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

  Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m 3  jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości,  które  mają  

być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z wymaganiami ST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

  Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

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

a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b)    odbiorowi częściowemu,  

c)    odbiorowi ostatecznemu,  

d)    odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót  

zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje 

Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  

wpisem  do  dziennika  budowy  i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  Jakość   i   ilość   robót   ulegających   zakryciu   ocenia   

Inżynier/Kierownik   projektu   na   podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

  Odbiór częściowy polega na odbiorze części robót danej branży (etap) lub odbiór danej banży. Jest 

to odbiór końcowy danej branży lub części robót danej branży wraz z przekazaniem użytkownikowy. 

Odbiór częściowy dokonuje komisja. Wymagane są dokumenty potwierdzające jakość wykonanych 

robót.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  

  Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich ilości,  jakości  i  wartości,  po  przeprowadzeniu  wszystkich  odbiorów  częściowych  (końcowych  

branż), sprawdzeniu  usunięcia  usterek  stwierdzonych  w  trakcie  odbiorów  częściowych,  

rozliczeniu  finansowym zadań i uzyskaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 

(potwierdzonej przez Kataster Miejski).   Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  

ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  

bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór  

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

potwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  

o  których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  

Zamawiającego  w  obecności Inżyniera/Kierownika  projektu  i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  

roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  

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

i ST. W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  

wykonywanych  robót  w  poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  

dokumentację  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  

cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy.  
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

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

została  

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2.   szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  

uzupełniające  lub zamienne),  

3.   recepty i ustalenia technologiczne,  

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

6.   dokumenty atestacyjne, potwierdzające dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie,  

7.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

8.   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

  W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

  Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  stanu   obiektu  na  koniec  okresu  gwarancyjnego  i 

stwierdzeniu ewentualnych wad powstałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  

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

punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.   Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  

podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie 

czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  

i  w dokumentacji projektowej.  

  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

−      robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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−      wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  

ubytków  i transportu na teren budowy,  

−      wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

−      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

−      podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

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

zmianami).  

2.    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

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

późniejszymi zmianami).  
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D-01.02.04 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

CPV 45110000-1 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 

ROBOTY ZIEMNE 

  

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  

wykonania  i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy    zleceniu  i  realizacji  

robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  

−    krawężników i obrzeży betonowych;  

−    ław betonowych;  

−    chodników z płytek betonowych;  

−    chodników betonowych;  

−    jezdni bitumicznej;  

−    podbudowy z kruszywa łamanego;;  

−    podsypki piaskowej;  

−    cięcia asfaltu;  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  

normami  oraz  z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

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

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:  

−   samochody ciężarowe,  

−   koparki,  

−   ładowarki,  

−   młoty pneumatyczne,  

−   sprzęt drobny,  

−   piły do asfaltu i do metalu.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty   rozbiórkowe   elementów   dróg   obejmują   usunięcie   z   terenu   budowy   wszystkich   

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 
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Inżyniera. Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  

bez  powodowania zbędnych uszkodzeń. Przewiduje się odzysk kostki kamiennej oraz zabezpieczenie 

destruktu asfaltowego – materiały te stanowią własność inwestora i będą przewiezione w miejsce 

przez niego wskazane.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  

rozbiórkowych  oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  

−   dla nawierzchni  - m 2  (metr kwadratowy)  

−   dla krawężników, obrzeży, ścieków i cięcia asfaltu – m (metr);  

−   dla wiat przystankowych – szt (sztuka);  

−   dla bariery przystankowej – m (metr).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje:  

−   wyznaczenie powierzchni i obiektów przeznaczonych do rozbiórki,  

−   załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
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−   koszt składowania odpadów,  

−   wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.  

9.3. Ilość jednostek obmiarowych  

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Podano w w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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D-04.01.01 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

I  ZAGĘSZCZANIEM 

 

CPV 45110000-1 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 

ROBOTY ZIEMNE 

  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

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

robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.  

1.2. Zakres stosowania ST  

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników.  

1.4. Określenia podstawowe  

  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY  

  Nie występują.  
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3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

−   spycharek (ewentualnie ładowarek),  

−   walców statycznych, wibracyjnych i płyt wibracyjnych.  

  Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

4. TRANSPORT  

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

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

  Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 

zakończeniu  rozbiórek  istniejących  nawierzchni,  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  

związanych  z wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  

oraz  profilowania  i zagęszczania   podłoża   jest   możliwe   wyłącznie   za   zgodą   Inżyniera,   w   

korzystnych   warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 

zagęszczonym podłożu nie powinien odbywać się ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z  

wykonaniem  pierwszej  warstwy  nawierzchni.  Ewentualne zniszczenia koryta, spowodowane 

powadzeniem ruchu, Wykonawca usunie na własny koszt.  

5.3. Wykonanie koryta  

 Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  

wcześniej przygotowane. Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać  w  osi  drogi  lub  w  rzędach  

równoległych  do  osi  drogi  lub  w  inny sposób   zaakceptowany   przez   Inżyniera.   Rozmieszczenie   

palików   lub   szpilek   powinno   umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 metrów. Nie przewiduje się wbudowywania w nasypy gruntu 

odspojonego w trakcie korytowania. Profilowanie i zagęszczenie koryta należy wykonać zgodnie z 

zasadami określonymi w pkt 5.4.  
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5.4. Profilowanie i zagęszczanie koryta  

  Przed    przystąpieniem    do    profilowania    koryto    powinno    być    oczyszczone    ze    wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych koryta. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne dna koryta. 

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

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż I s  = 1,00.                                

Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określać  zgodnie  z  PN-EN  13286-2:2007.  Alternatywnie  

zagęszczenie gruntu można ustalić na podstawie wskaźnika odkształcenia I 0 , równego stosunkowi 

modułów odkształcenia wtórnego E 2  do pierwotnego E 1 , określonych zgodnie z PN-S-02205:1998.   

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od   

-20% do +10%.  

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego koryta   

  Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach  i  

Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on 

zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  

w  inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  

nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu.   Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci 

wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i  zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  

Tablica 2.     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża  

Lp.  Wyszczególnienie  
badań i pomiarów  

Minimalna częstotliwość  badań i pomiarów  

1 Szerokość koryta   10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna          co 20 m 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 w osi jezdni i na jej krawędziach   

6 Ukształtowanie   osi   co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
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w planie 

7 Zagęszczenie,  
wilgotność           
gruntu  

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

 

 

6.2.2. Szerokość koryta  

  Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.  

6.2.3. Równość koryta   

  Nierówności  podłużne  koryta  należy  mierzyć  4-metrową  łatą.  Nierówności  poprzeczne  należy 

mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  

  Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  

6.2.5. Rzędne wysokościowe  

  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  

  Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

6.2.7. Zagęszczenie koryta.  

  Wskaźnik zagęszczenia koryta określony wg PN-EN 13286-2:2007 [5] nie powinien być mniejszy od 

podanego w punkcie 5.4. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. 

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 

10%.    

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  

  Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie  6.2  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  

wyrównanie  i powtórne    zagęszczenie.   Dodanie    nowego   materiału    bez   spulchnienia    

wykonanej    warstwy   jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

  Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

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

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m 2  koryta obejmuje:  

a)  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

b)  odspojenie gruntu,  

c)  załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i wywiezienie na składowisko odpadów,  

d)  koszt składowania odpadów,  

e)  profilowanie dna koryta,  

f)   zagęszczenie,  

g)  utrzymanie koryta,  

h)  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

9.3. Ilość jednostek obmiarowych  

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

1.      PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2.      PN-EN 1097-5:2001        Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5:  

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

3.      PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania             
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5.      PN-EN 13286-2:2007      Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część  

2:  Metody  określania  gęstości  i  zawartości  wody  --  Zagęszczanie metodą  
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D-04.04.02 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

 

CPV 45233120-6 

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  zasadniczej  (mieszanka  

0/31,5)  i nawierzchni poboczy i chodników .  

1.2. Zakres stosowania ST  

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie.  Poniższe  

ustalenia dotyczące  parametrów  podbudowy  z  kruszywa  łamanego,  z  wyjątkiem  parametrów  

nośności,  odnoszą  się również do nawierzchni poboczy i chodników ziemnych ulepszonych 

destruktem.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  więcej  

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  

1.4.2.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim  

zagęszczeniu  w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

  Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni  

narzutowych  i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   Kruszywo powinno by

bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

  Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN

granicznymi pól dobrego uziarnienia 1

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej  

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną wars

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  sąs

ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

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

m do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni  

narzutowych  i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   Kruszywo powinno by

bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000  powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia 1-2 (podbudowa zasadnicza) podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

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. 

24 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

m do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni  

narzutowych  i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   Kruszywo powinno być jednorodne 

1:2000  powinna leżeć między krzywymi 

2 (podbudowa zasadnicza) podanymi na rysunku 1.  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą                                       

twę) lub podbudowę jednowarstwową  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

iednich  sitach.  Wymiar  największego  

ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
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2.3.2. Właściwości kruszywa  

  Kruszywa łamane do podbudowy zasadniczej powinny spełniać wymagania wg tablicy 1.   

Tablica 1.  

  Wymagania  

Lp. Wyszczególnienie Kruszywa łamane Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasadnicza pomocnicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2  do 12 PN-EN 933-1:2000    

2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 
5 10 

PN-EN 933-1:2000    

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 40 

PN-EN 933-4:2008    

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

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 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 

 

 

35 

 

30 

 

 

50 

 

35 

 

 

 

PN-EN 1097-2:2000    

 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 
3 5 

PN-EN 1097-6:2002    

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach zamraża-

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

 

PN-EN 1367-1:2001    

9 
Rozpad krzemianowy i żela-

zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-06714-37   

PN-EN 1744-1:2000    

10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), 

nie więcej niż 

 

1 

 

1 

PN-B-06714-28  

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-

szanki kruszywa, %, nie 

  PN-EN 1744-1:2000    
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mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 

80 

120 

 

60 

- 

 

 

2.3.6. Woda  

  Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004  [14].  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie   

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

−   mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.  Mieszarki  

powinny  

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  

−   ładowarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  

−   walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W  miejscach  

trudno  

dostępnych  powinny  być  stosowane  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  

wibracyjne.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2. Transport materiałów  

  Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

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

5.2. Przygotowanie podłoża  

  Podłoże   pod   podbudowę   stanowić   będzie   istniejące podłoże gruntowe.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

  Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  

wytwarzać  w mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  

konieczność  zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze.   

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  

  Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych.  Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Wskaźnik 

zagęszczenia podbudowy powinien wynosić I s =1,00.  

5.5. Utrzymanie podbudowy  

  Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana  

w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 

do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 

wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi  w  celu  akceptacji  materiałów.  

Badania  te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

  Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.  

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

28 

Budowa i remont drogi gminnej – ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  

  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 2 próbki na 500 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki  

  Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  2.3.  Próbki  

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  

6.3.3. Wilgotność mieszanki   

  Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać   wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby 

Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według  

PN-EN 1097-5:2008  

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  

  Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika 

zagęszczenia. Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  PN-EN  13286-2:2007.  W  

przypadku,  gdy przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  

kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg  PN-S-06102  

i  nie  rzadziej  niż  raz  na  500  m 2 ,  lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy 

stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E 2  do 

pierwotnego modułu odkształcenia E 1  jest nie większy od 2,2.  

6.3.5. Właściwości kruszywa Specyfikacja techniczna 

  Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera.  

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.  
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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: co 50 m lub w 3 punktach na 

każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 400 m2 

Przed odbiorem: co 50 m lub w 3 punktach, lecz 

nie rzadziej niż raz na 1000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 500 

m2 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy   

  Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  

6.4.3. Równość podbudowy   

  Nierówności   podłużne   podbudowy   należy   mierzyć   4-metrową   łatą.   Nierówności   

poprzeczne podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą.  Nierówności  podbudowy    nie  mogą  

przekraczać  10  mm  dla podbudowy zasadniczej i 20 mm – dla pomocniczej.  

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy   

  Spadki poprzeczne podbudowy 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  
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  Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

±5cm.  

6.4.7. Grubość podbudowy  Specyfikacja techniczna.  Grubość podbudowy nie może się  różnić od 

grubości projektowanej o więcej niż ± 10%.  

6.4.8. Nośność podbudowy  

Dla  podbudowy  zasadniczej  o  wskaźniku  nośności  w noś =80%  -  minimalny  moduł  odkształcenia  

wg  PN-S-06102  powinien  wynosić E 1 =80 MPa  i  E 2 =140  MPa,   

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy   

  Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie    zagęszczone.   Dodanie    nowego   materiału    bez   spulchnienia    

wykonanej    warstwy   jest niedopuszczalne. Jeżeli  szerokość  podbudowy  jest  mniejsza  od  

szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5  cm  i  nie zapewnia  podparcia  warstwom  wyżej  

leżącym,  to  Wykonawca  powinien  na  własny  koszt  poszerzyć podbudowę  przez  spulchnienie  

warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu,  dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie.  

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy   

  Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  

naprawę podbudowy.   Powierzchnie   powinny   być   naprawione   przez   spulchnienie   lub   

wybranie   warstwy   na odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  

materiałem  o  odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy   

  Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty  tych  dodatkowych  

robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie nośności podbudowy wynikło 

z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostką  obmiarową  jest  m 2   (metr  kwadratowy)  wykonanej  i  odebranej  podbudowy  z  

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

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

się  za  zgodne  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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m 2  podbudowy obejmuje:  

−   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−   oznakowanie robót,  

−   sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

−   przygotowanie mieszanki z kruszywa,  

−   dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

−   rozłożenie mieszanki,  

−   zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

−   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  

−   utrzymanie podbudowy w czasie robót 

9.3. Ilość jednostek obmiarowych  

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Normy  

  1.      PN-EN 13286-2:2007      Mieszanki  niezwiązane  i  związane  spoiwem  hydraulicznym  --  Część  

2: Metody  określania  gęstości  i  zawartości  wody  --  Zagęszczanie  metodą Proctora  

  2.      PN-EN 1097-5:2008        Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  

5: Oznaczanie  zawartości  wody  przez  suszenie  w  suszarce  z  wentylacją (oryg.)  

3.       PN-EN 13043:2004        Kruszywa   do   mieszanek   bitumicznych   i   powierzchniowych   

utrwaleń stosowanych    na    drogach,    lotniskach    i    innych    powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu  
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4.       PN-EN 13043:2004        Kruszywa   do   mieszanek   bitumicznych   i   powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych    na    drogach,    lotniskach    i    innych    powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu  

5.      PN-EN 1008:2004           Woda  zarobowa  do  betonu  --  Specyfikacja  pobierania  próbek, 

badanie  i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

6.      PN-S-06102  Drogi    samochodowe    --    Podbudowy    z    kruszyw    stabilizowanych 

mechanicznie  

7.      PN-S-06102  Drogi    samochodowe    --    Podbudowy    z    kruszyw    stabilizowanych 

mechanicznie  

8.      PN-EN 13286-2:2007      Mieszanki  niezwiązane  i  związane  spoiwem  hydraulicznym  --  Część  

2: Metody  określania  gęstości  i  zawartości  wody  --  Zagęszczanie  metodą Proctora  

 Inne dokumenty  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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D-04.05.01 

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 

CPV 45233120-6 

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  i ulepszonego podłoża z gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 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]. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. 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. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 

wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.3.4. 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. 

1.3.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
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1.3.6. 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. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 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-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 2. 

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 

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. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

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]. 
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 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 

go stosować za zgodą Inżyniera 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 Wymagani

a 

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 SO3,            

% (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. 
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 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 Wymagani

a 

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] 

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. 
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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 Inżyniera 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 

mrozoodporności 

  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 
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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 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

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. 
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Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 

                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw 

                 podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. 

 

Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 

masy suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu 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 +10%, -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 Inżyniera. 

 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.  
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 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 godziny. 

 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 Inżyniera. 

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 Inżyniera 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. 

 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 Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 

zagęszczania warstwy. 

5.7. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 

użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 

 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 
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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, rozsegregowane, 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. 

5.8. 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. 

5.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST 

D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
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5.10. Odcinek próbny 

  Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami określonymi w OST D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 5.3. 

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z 

zasadami określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 5.4. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 

podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw 

zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w 

OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.4. 

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

 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 
podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. Obmiar robót 

 Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7. 
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8. Odbiór robót 

 Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

 Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i 

ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 

ogólne”  pkt 9. 

10. Przepisy związane 

 Normy i przepisy związane podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10. 
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D-05.03.05 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

 

CPV 45233120-6 

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

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

odbioru  robót  

związanych z wykonywaniem:  

•     warstwy ścieralnej z AC 11S -  gr. 4 cm,  

•     warstwy wiążącej z AC 16W -  gr. 6 cm  

1.2. Zakres stosowania ST  

  Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument   przetargowy   przy      zleceniu   i   

realizacji   robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  

wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego wg WT-1:2008.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu.  

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 

lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona.  

1.4.4. 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.  

1.4.5.  Podłoże  pod  warstwę  asfaltową  -  powierzchnia  przygotowana  do  ułożenia  warstwy  z  

mieszanki  mineralno-asfaltowej.  
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1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie.  

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 

jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.  

1.4.9. 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.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.  

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

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

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Asfalt  

  Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2004   [6]. 

Rodzaje  stosowanych asfaltów drogowych  w  zależności  od kategorii ruchu podano w  tablicy 1a i 

1b.  

2.4. Wypełniacz  

  Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  PN-EN  13043:2004    [9]  dla  wypełniacza 

podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 

13043:2004  [9].  

2.5. Kruszywo  

Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1a i 1b – zgodnie z WT-1:2008.  Składowanie   kruszywa   

powinno   odbywać   się   w   warunkach   zabezpieczających   je   przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
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Tablica 1a. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  

Wymagane właściwości kruszywa grubego  

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC85/20 GC85/20 GC85/20 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według 

kategorii: 
G20/17,5 G20/15 G20/15 

Zawartość pyłów według  PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż: 
f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 

933-4; kategoria nie wyższa niż: 

FI35  

lub SI35 

FI25  

lub SI25 

FI25  

lub SI25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej 

i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; 

kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C50/10 C50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-

EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , 

rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

LA35 LA30 LA30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana na 

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie 

wyższa niż: 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, 

wymagana kategoria: 
SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według 

PN-EN 932-3: 
deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p. 

14.2, kategoria nie wyższa niż: 
mLPC 0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z  żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 

1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 
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Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według  PN-

EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według 

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:  
V3,5 

Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego  

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 

kategorii: 
GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie 

wyższa niż: 
f10 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa 

niż: 
MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-

EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 

14.2, kategoria nie wyższa niż: 
mLPC 0,1 

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego  

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 

kategorii: 
GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa 

niż: 
f16 
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Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-

EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 

14.2, kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 Wymagane właściwości wypełniacza  

Właściwości wypełniacza 

Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 

według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, 

wymagana kategoria: 
∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria 

nie wyższa niż: 
WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 

196-2, kategoria nie niższa niż: 
CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym, wymagana kategoria: 
K a Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana 

kategoria: 
BNDeklarowana 

Lepiszcze asfaltowe         

asfalt wg PN-EN 12591:2009 50/70 
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Tablica 1b. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

Wymagane właściwości kruszywa grubego  

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC85/20 a) GC90/20 a) GC90/15 a) 

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: G20/15 G25/15 G25/15 

Zawartość pyłów według  PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4; 
kategoria nie wyższa niż: 

FI25  
lub SI25 

FI20  
lub SI20 

FI20  
lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C95/1 C95/1 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdział 5; kategoria nie 
wyższa niż: 

LA30 LA30 LA25 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji 
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8, 
kategoria nie niższa niż: 

PSVDeklarowane 

PSV 

Deklarowane nie 

mniej niż 48 

PSV50 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, badana na 
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż: 

FNaCl7 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana 
kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 
932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1, p.14.2, 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z  żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 
19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z  żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 
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Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 
1744-1, p. 19.3, kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

a) D/d < 4 

Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego  

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii: 

GTCNR 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f10 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85 lub GF85 GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
według kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie 
wyższa niż: 

f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według 
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

Ecs Deklarowana
 Ecs30 Ecs30 
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Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 
9 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 
p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Wymagane właściwości wypełniacza  

Właściwości wypełniacza 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu 
kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 
według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, 
wymagana kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 
196-2, kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: 

Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

Lepiszcze asfaltowe         

asfalt wg PN-EN 12591:2009 50/70 

 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa  

  Należy  stosować  drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  spełniające  wymagania  określone  w  

WT-3:2009.  
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3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  

  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinien  

wykazać  się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

−   wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,  

−   małych układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,  

−   skrapiarek,  

−   walców lekkich, średnich i ciężkich ,  

−   walców stalowych gładkich ,  

−   walców ogumionych,  

−   szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,  

−   samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Asfalt  

        Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].  Transport 

asfaltów drogowych może odbywać się w:  

−   cysternach kolejowych,  

−   cysternach samochodowych,  

−   bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  

4.2.3. 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 i 

uszkodzeniem worków.  
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4.2.4. Kruszywo  

        Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  

zabezpieczających  je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 

jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego  

        Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  z  

przykryciem  w  czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku 

do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania 

temperatury wbudowania. Zaleca  się  stosowanie  samochodów  termosów  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-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.  

  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej i wiążącej 

oraz zawartości asfaltu podano w tablicy 2a-2b.  

Tablica  2a.  Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  i  zawartość  lepiszcza  do  betonu  asfaltowego  do  

warstwy wiążącej  KR1  

Właściwość AC 16 W 

Wymiar sita #, [mm] Przesiew [% m/m] 

 
22,4 
16 

11,2 
8 
2 

od 
100 
90 
65 
- 

25 

do 
- 

100 
80 
- 

55 
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Tablica  2b.  Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  i  zawartość  lepiszcza  do  betonu  asfaltowego  do  

warstwy ścieralnej  KR1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonana warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 

tablicy 3a – 3b.  

Tablica 3a.        Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej KR1 

 Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy wiążącej 

l.p Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda badania Wymagania 

1 Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 p. 4 Vmin 3 
Vmax 6 
 2 Odporność na 

deformacje trwałe 
C.1.20, wałowanie 

P98 – P100 

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

PN-EN 13108-20, 
D.1.6. 60°C, 10 000 

WTSAIR 0,30 

PRDAIR 5,0 

3 Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie 2 × 
25 uderzeń 

PN-EN 12697-12,  lecz 
przechowywanie  w 40°C 
z jednym cyklem 
zamrażania’ badanie 
w 15°C  

ITSR80 

4 Wskaźnik zagęszczenia [%] min. 98 
5 Wolna przestrzeń w warstwie [%(v/v)] 4,0 ÷ 7,0 

 

Tablica 3b.        Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR1  

0,125 
0,063 

5 
3,0 

15 
8,0 

 
Zawartość lepiszcza, wzór (2) Bmin4,4 

Właściwość AC 11 S 

Wymiar sita #, [mm] Przesiew [% m/m] 

 
16 

11,2 
8 

5,6 
2 

0,125 
0,063 

od 
100 
90 
70 
- 

30 
8 

5,0 

do 
- 

100 
90 
- 

55 
20 

12,0 
 

Zawartość lepiszcza, wzór (2) Bmin5,6 
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Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

L.p Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda badania Wymagania 

1 Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 p. 4 Vmin1,0 

Vmax3,0 
2 Wolne przestrzenie  

wypełnione lepiszczem 
C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 p. 5 VFBmin75 

VFBmax89 

3 Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 p. 5 VMAmin16 

 

3 Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie 2 × 35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12,  
lecz przechowywanie  
w 40°C z jednym 
cyklem zamrażania’ 
badanie w 15°C  

ITSR90 

 
5 Wskaźnik zagęszczenia [%] min 98 

6 Wolna przestrzeń w warstwie [%(v/v)] 1,0 – 4,0 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

  Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce. Kruszywo  o  różnym  

uziarnieniu  lub  pochodzeniu  należy  składować  oddzielnie  według  wymiaru  i chronić przed 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz należy przechowywać w warunkach suchych. Dozowanie  składników,  

w  tym  także  wstępne,  powinno  być  zautomatyzowane  oraz  zgodne  z receptą.   Asfalt  w  

zbiorniku    powinien  być  ogrzewany  w  sposób  pośredni,  z  układem  termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 o  C.  Kruszywo  powinno  być  

wysuszone  i  tak  podgrzane,  aby  mieszanka  mineralna  po  dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą 

temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż       

30st.C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2:  

•    dla asfaltu 50/70 i betonu asfaltowego – 140-180 st. C  

5.4. Przygotowanie podłoża  

  Podłoże   pod   warstwę   ścieralną   z   betonu   asfaltowego   powinno   być   wyprofilowane,   

równe, ustabilizowane i nośne. Maksymalne nierówności podłoża (podbudowy), mierzone 4-

metrową łatą nie mogą przekraczać 9 mm.  Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed  

rozłożeniem  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej,  podłoże  należy  skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, przy skropieniu  podbudowy  zasadniczej  z betonu  

asfaltowego  wynosi  0,5-0,7 kg/m 2 , a przy skropieniu  warstwy wzmacniającej z piasku 

stabilizowanego cementem – 0,1-0,3 kg/m 2 .  Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń 

powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym.  
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5.5. Połączenie międzywarstwowe  

  Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 

ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane  

ilości  asfaltu  po  odparowaniu  wody  z  emulsji  lub  upłynniacza  z  asfaltu  upłynnionego wynoszą 

od  0,1  do 0,3  kg/m 2. Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym 

na odparowanie wody lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 

najmniej:  

−   8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m 2  emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

−   2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m 2  emulsji lub asfaltu upłynnionego.  

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.  

5.6. Warunki przystąpienia do robót  

       Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest 

nie niższa od 0 st. C przed przystąpieniem do robót i +5 st. C w czasie robót. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki  mineralno-asfaltowej  na  mokrym  podłożu,  podczas  opadów  

atmosferycznych  oraz  silnego wiatru  (V > 16 m/s).  

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego  

        Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym 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   od   minimalnej   temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.  Zagęszczanie 

mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 

odcinku próbnym.  Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 

Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  

W  przypadku  rozkładania  mieszanki  całą  szerokością  warstwy,  złącza  poprzeczne,  wynikające  z 

dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone 

listwą przed uszkodzeniem. W  przypadku  rozkładania  mieszanki  połową  szerokości  warstwy,  

występujące  dodatkowo  złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza 

poprzecznego. Złącze  układanej  następnej  warstwy,  np.  wiążącej,  powinno  być  przesunięte  o  co  

najmniej  15  cm względem złącza podbudowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Badania wykonawcy  

Badania wykonawcy są wykonywane przez wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 

czy jakość materiałów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w 
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kontrakcie. Wykonawca  powinien  wykonać  te  badania  podczas  realizacji  kontraktu  z  niezbędna  

starannością  i  w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. Wyniki badań 

wykonawcy należy przekazać zleceniodawcy na jego żądanie. Zleceniodawca  może  zdecydować  o  

dokonaniu  odbioru  na  podstawie  badań  wykonawcy.  W  razie zastrzeżeń zleceniodawca może 

przeprowadzić badania kontrolne.  

Zakres badań wykonawcy obejmuje:  

•     pomiar temperatury powietrza;  

•     pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni;  

•     ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej;  

•     wykaz ilości materiału lub grubości warstwy nawierzchni;  

•     pomiar spadku poprzecznego nawierzchni;  

•     pomiar równości;  

•     ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy;  

•     ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  

6.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami zleceniodawcy, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki 

tych badań SA podstawą   odbioru.   Pobieraniem   próbek   i   wykonaniem   badań   na   miejscu   

budowy   zajmuje   się zleceniodawca w obecności wykonawcy. Wykaz i zakres badań kontrolnych 

podano poniżej: Specyfikacja techniczna.   

Kruszywa:  

Z  kruszywa  należy  pobrać  i  zbadać  średnie  próbki.  Wielkość  pobranej  średniej  próbki  nie  może  

być mniejsza niż:  

•     wypełniacz - 2 kg;  

•     kruszywo o uziarnieniu do 8 mm – 5 kg;  

•     kruszywo o uziarnieniu powyżej 8 mm – 15 kg.  

Lepiszcze:  

Z lepiszcza należy pobrać średnią próbkę składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną  

próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać koleją próbkę, jeżeli 

zewnętrzny wygląd może budzić obawy. Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa: Rodzaj  

i  zakres  badań  kontrolnych  mieszanki  mineralno-asfaltowej  i  wykonanej  z  niej  warstwy 

podbudowy podano poniżej:  
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•    Mieszanka mineralno-asfaltowa  

o    uziarnienie  

o    zawartość lepiszcza  

o    zawartość wolnych przestrzeni  

•    Warstwa asfaltowa  

o    wskaźnik zagęszczenia  

o    spadki poprzeczne  

o    równość  

o    grubość   

o    zawartość wolnych przestrzeni  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

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

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m2 

warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:  

−   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−   oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,   
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−   wykonanie  regulacji  wysokościowej  skrzynek  zasuw  i  armatury  podziemnej  oraz  pokryw  

studni  teletechnicznych  i kanalizacyjnych;  

−   dostarczenie materiałów,  

−   wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,  

−   posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,  

−   skropienie międzywarstwowe,  

−   rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

−   obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  

−   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

9.3. Ilość jednostek obmiarowych  

        Przewidywana ilość jednostek obmiarowych – wg przedmiaru robót.    

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

  1. PN-EN 13043:2004       Kruszywa    do    mieszanek    bitumicznych    i    powierzchniowych    

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

  2. PN-EN 12591:2004       Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  

  3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa    do    mieszanek    bitumicznych    i    powierzchniowych    utrwaleń  

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

10.2. Inne dokumenty  

−   WT-1  

−   WT-2  

−   WT-3  

−   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997  

−   Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999  

−   WT/MK-CZDP84   Wytyczne   techniczne   oceny   jakości   grysów   i   żwirów   kruszonych   z   

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, 

Warszawa, 1984  
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−   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.  

−   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-05.03.09 

NAWIERZCHNIA  PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA 

 

CPV 45233120-6 

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej typu ,,sandwich” w związku z remontem 
nawierzchni ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 nawierzchni 
drogi gminnej zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- wykonanie warstwy ścieralnej jako podwójnego powierzchniowego utrwalenia typu ,,sandwich” z 
grysów frakcji od 5 do 8 mm i od 8 do 11 mm gr. 3 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne". 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach obciążonych 
ruchem od lekkiego do ciężkiego. 
 
Zakres robot objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje wykonanie: 

- podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni typu ,,sandwich”. 

1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni typu ,,sandwioh” 

Podwójne powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich” jest zabiegiem utrzymaniowym 

polegającym na kolejnym rozłożeniu: 

- warstwy lepiszcza, 
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- warstwy kruszywa, 

- warstwy lepiszcza, 

- warstwy drobniejszego kruszywa 

1.4.2. Pozostałe określenia 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

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 podano W ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne”. 

2.2.1. Wymagania dotyczące kruszyw 

Do powierzchniowego utrwalania należy stosować grysy Iub żwiry kruszone o wąskich 
frakcjach uziarnienia, spełniające wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normą PN-B-11112 i 
wytycznymi CZDP przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych w niniejszych ST. 

Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo łamane o frakcjach: 
od 5 do 8 mm i od 8 do 11 mm  

Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej podane 
pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez  Inżyniera. 

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza sie kruszywa pochodzącego ze 
skał wapiennych. 

 
Tablica 1. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od klasy kruszywa i kategorii ruchu 

Wyszczególnienie właściwości 

Kategoria ruchu 

ciężki 
średni, 

lekkośredni, 
lekki 

klasa kruszywa 

I II 

Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów, ubytek 
masy nie większy niż, %(m/m): 

25 
40 

35 
(45) 

Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, 
ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów nie większy niż, %(m/m): 

25 35 

Nasiąkliwość nie większa niż, %(m/m): 1,5* 2,0* 

Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy nie 
większy niż, %(m/m): 

10,0 30,0 

* - dla żwirów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego (grysów). 
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( ) - wartości podane w nawiasach dotyczą wyłącznie kruszywa granitowego. 
 

 

 

Tablica 2. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od gatunku kruszywa i kategorii 

ruchu 

Wyszczególnienie właściwości 

Kategoria ruchu 

ciężki średni 
lekkośredni  

i lekki 

Gatunek kruszywa 

1 2 

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm odsianych na mokro, 
nie więcej niż, %(m/m): 

0,5* 0,5* 0,5* 

Zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niż, %(m/m): 85,0 85,0 85,0 

Zawartość nadziarna, nie więcej niż, %(m/m): 8,0 8,0 8,0* 

Zawartość podziarna, nie więcej niż, %(m/m): 10,0 10,0 10,0 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż, %(m/m): 0,1 0,1 0,2 

Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż, %(m/m): 15,0* 20,0* 25,0* 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa cieczy nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

Zawartość przekruszonych ziarn żwirowych, nie więcej niż, 
%(m/m): 

- 10,0** 15,0** 

* - wymagania zostały zwiększone w stosunku do normy PN-B-11112 
** - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego. 
 
2.2.2. Składowanie kruszyw 

Wykonawca zapewni składowanie kruszyvv na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej 
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podłoże składowiska powinno być równe, 
dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem 
kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą 
składowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak 
również  ładowania i transportu. 
 
2.3. Lepiszcza 

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy 

Niniejsza ST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe 
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, 
K1-70, K1-65MP, K1-70MP, spełniające wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem 
,,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” - IBDiM - 1994. 
 

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych 

Badane właściwości 
Rodzaj emulsji 

K1-65 K1-70 

Zwartość lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 71 
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Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 2, °E, nie mniej niż: 6 - 

Lepkość BTA ∅ 4 mm (s), nie mniej niż: - 7 

Jednorodność, % # 0,63 mm, nie więcej niż: 0,10 0,10 

Jednorodność, % # 0,16 mm, nie więcej niż: 0,25 0,25 

Trwałość, % 0,63 mm po 4 tyg., nie więcej niż: 0,4 0,4 

Sedymentacja, %, nie mniej niż: 5,0 5,0 

Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niż: 85 85 

Indeks rozpadu, g/100 g, nie więcej niż: 80 80 

 
Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca się stosować do wykonywania 

powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od średniego 
dopuszcza się stosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwalenie może być wykonywane również 
na drogach o ruchu ciężkim, Iecz przy użyciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy czym zalecane 
jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy użyciu asfaltu wcześniej modyfikowanego. 

Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych zawarte są w tablicy 4. 
Dopuszcza się również stosowanie asfaltów fluksowanych Iub polimeroasfaltów. 
Inne lepiszcza niż drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane i 

niemodyfikowane) mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej 
przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez  Inżyniera. 

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleń zapewni lepiszcza od jednego 
dostawcy. 
 
2.3.2. Składowanie lepiszczy 

Do składowania lepiszczy wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników Iub beczek. 
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji powinny być czyste i 

nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać 

następujące zasady: 
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5°C. 
 
Tablica 4. Właściwości drogowych emulsji kationowych modyfikowanych 

Oznaczenia Klasa emulsji 

Badane właściwości 
Szybkorozpadowe 

K1-65MP K1-70MP 

Zawartość lepiszcza, % od 64 do 66 od  69 do 71 

Lepkość wg Englera wg PN-C-04014, °E, nie mniej niż: 6 - 

Lepkość BTA ∅ 4 mm (s), nie mniej niż: - 7 

Jednorodność, % # 0,63 mm, nie więcej niż: 0,20 0,20 

Trwałość, % 0,63 mm po 4 tyg., nie więcej niż: 0,5 0,5 

Sedymentacja, %, nie mniej niż: 5,0 5,0 

Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niż: 85 85 

Indeks rozpadu, g/100 g, nie więcej niż: 90 90 

* przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upału (temp. Powietrza powyżej 
30°C i nawierzchni powyżej 40°C) maksymalna wartość indeksu rozpadu może być podniesiona do 
100 g/100 g. 
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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. Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia 

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn po 
wykonaniu powierzchniowego utrwalenia, 
- skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni, 
- rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni, 
- walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa. 
 
3.3. Wymagania dla sprzętu 

3.3.1. Szczotki mechaniczne 

Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład, których wchodzi szczotka 
wykonana z twardych elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń, 
oraz szczotka miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziarn kruszywa. 

Ze względu na duże pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być 
wyposażone w urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na 
sucho i na mokro. 

 
3.3.2. Skrapiarka lepiszcza 

Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni 
rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak 
i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na 
nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz 
mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki (szczególnie dokładny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle 
od 3 do 6 km/h), 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza. 

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka powinna 
posiadać zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien być wyposażony w dysze 
szczelinowe oraz posiadać regulacje wysokości swego położenia nad powierzchnią jezdni, dla 
zapewnienia równomiernego pokrycia nawierzchni Iepiszczem z dwóch Iub trzech dysz. Nie 
dopuszcza sie stosowania skrapiarek, których kolektor jest wyposażony w dysze stożkowe. Zależności 
pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak: ciśnienie, obroty 
pompy prędkość jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny być zawarte w aktualnych 
wynikach cechowania skrapiarki. 

Skrapiarkę można uznać za przydatną do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli 

odchylenia rozkładanego lepiszcza od ilości założonych mieszczą się w przedziale  ±10% w kierunku 
podłużnym i poprzecznym. 
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3.3.3. Rozsypywarka kruszywa 

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z poniższych typów 
rozsypywarek kruszywa: 
- doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem, 
- pchaną przez samochód z kruszywem, 
- samojezdną, 
- doczepną do skrapiarki. 

Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się 
użycie rozsypywarek samojezdnych. 

Rozsypywarkę kruszywa można uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego 
utrwalenia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej 
ilości więcej niż o 1 I/m2. 
 
3.3.4. Walce drogowe 

Do przywałowania kruszywa Wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w 
opony o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz 
lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, że nie będą one 
powodowały miażdżenia ziarn kruszywa. 

 
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 kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
4.3. Transport lepiszczy 

Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami 
na komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, 
aby możliwy był przepływ emulsji miedzy komorami. 

Wyjątkowo, za zgodą  Inżyniera, dopuszcza się do transportu emulsji beczki Iub inne pojemniki 

stalowe. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”. 

5.2. Założenia ogólne 

Powierzchniowe utrwalenie powierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na 
uszczelnienie istniejącej nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy 
ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej nośności i równości. 
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Nawierzchnia, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna być 
wyremontowana, posiadać właściwy profil podłużny i poprzeczny oraz powierzchnie 
charakteryzującą się dużą jednorodnością pod względem twardości i tekstury. 

 
5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia 

5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniejącej nawierzchni 

Dla ustalenia rzeczywistej ilości lepiszcza i wielkości frakcji kruszywa pojedynczego 
powierzchniowego utrwalenia, należy ocenić teksturę powierzchni istniejącej nawierzchni. Przy 
ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej można posłużyć się klasyfikacją zamieszczoną w 
tablicy 5. 

 
Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni 

Lp. Wygląd i opis powierzchni nawierzchni Głębokość tekstury 1) HS 

1 
Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate 

HS ≥ 1,7 

2 
Nawierzchni uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne porowate 

1,2 ≤ HS < 1,7 

3 
Nawierzchnia wygładzona, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne o strukturze zamkniętej bez wysięków lepiszcza 

0,8 ≤ HS < 1,2 

4 
Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazująca tendencje do 
występowania wysięków lepiszcza lub zaprawy 

0,4 ≤ HS < 0,8 

5 
Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencją do pocenia lub 
z licznymi remontami cząstkowymi 

HS < 0,4 

1) Pomiar głębokości tekstury piaskiem kalibrowanym został podany dla uściślenia tego parametru. 
 

Przy określaniu stanu powierzchni dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawcę innych metod 
oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Inżyniera. 
 
5.3.2. Ustalenie ilości grysów 

Ustalenie rzeczywistej ilości grysów zaleca się dokonać zgodnie z opracowaniem 

,,Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 

Ustalone wg wymienionego opracowania ilości grysów dla pojedynczego powierzchniowego 

utrwalenia nawierzchni należy skorygować: 

a) przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia o 0%, 

b) przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwójnym rozłożeniem grysu: 

- przy rozkładaniu grysu grubego o -25%, 

- przy rozkładaniu grysu drobnego o -15%, 

c) przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia typu ,,sandwich”: 

- przy rozkładaniu grubego grysu o od -10% do -25%, 

- przy rozkładaniu drobnego grysu o +10%. 
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5.4. Zapewnienie przyczepności aktywnej lepiszcza do kruszywa 
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca może przystąpić tylko wówczas, 

gdy przyczepność aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji określona zgodnie z normą BN- 
70/8931-08 będzie większa od 85%. 

Jeżeli przyczepność aktywna będzie mniejsza od 85%, to należy ją zwiększyć przez 
ogrzanie, wysuszenie Iub odpylenie kruszywa bezpośrednio przed jego rozłożeniem na 
nawierzchni. 

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niż emulsja asfaltowa, 
przyczepność aktywną można zwiększyć przez zastosowanie otoczonego kruszywa na gorąco. 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 

Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest 
niższa od +10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż +15°C przy stosowaniu 
innych lepiszczy. 

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5°C przy emulsji asfaltowej i 
+10°C przy innych Iepiszczach bezwodnych. 

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 
 

5.6. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 

Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie 
oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania wg pkt 3. W 
szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można 
wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni - 
ważne przy stosowaniu lepiszczy na gorąco). 

 
5.7. Oznakowanie robót 

Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, 
Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w ST 
D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” pkt 1.5.4, a dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu 
drogowego W czasie prowadzenia robót. 
 
5.8. Rozkładanie lepiszcza 

Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę: 

- emulsja K1-65 - od 40 do 50°C, 
- emulsja K1-70 - od 60 do 65°C, 
- emulsja K1-65MP - od 50 do 60°C, 
- emulsja K1-70MP - od 65 do 75°C. 
 

Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na połowie jezdni, to złącze środkowe przy 
drugiej warstwie powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie 
powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości jezdni w tym samym dniu. 

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni należy pamiętać, że właściwą jednorodność i ilość 
lepiszcza uzyskuje sie dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wypływu. Zaleca 
się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze wypływało na arkusze papieru rozłożone na nawierzchni. 
 
5.9. Rozkładanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości ustalonej wg pkt 5.3.2, 
na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa spełniającej 
wymagania określone w pkt 3.3. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą lepiszcze, a 
poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 40 m. Przy 
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stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia 
kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 

 
5.10. Wałowanie 

Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do 
jego wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce 
ogumione (walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować: miażdżenie kruszywa). 

Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć, co najmniej 5-krotne przejście 
walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od 8 do 10km/h i przy 
ciśnieniu powietrza w oponach i obciążeniu na koło określonym w pkt 3 niniejszej ST. 

Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa 
wałuje się tylko wstępnie (jedno przejście walca). 
 
 
5.11. Oddanie nawierzchni do ruchu 

Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy 
ograniczyć od 30 do 40 km/h. Długość okresu, w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy 
od istniejących warunków. 
Może to być kilka godzin - jeżeli pogoda jest sucha i gorąca, albo jeden Iub kilka dni w przypadku 
pogody wilgotnej Iub chłodnej. 
Na ogół dobre związanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo wykonane 
powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż 
wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi Iub 
specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania. 
 
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 wykonać badania lepiszcza i kruszywa i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości lepiszczy i kruszywa określone w pkt 2 
niniejszej ST. W zakresie badania sprzętu, Wykonawca winien przedstawić aktualne świadectwo 
cechowania skrapiarki. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego 
utrwalenia podano w tablicy 6. 

 
6.3.2. Badania kruszyw 
Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej partii. 
Wyniki badan powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 
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6.3.3. Badania emulsji 

Jeżeli Inżynier nie ustali inaczej, to dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) emulsji 
asfaltowej należy badać: 
- barwę, 
- jednorodność, 
- Iepkość i indeks rozpadu. 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba badań 

1 Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa 

2 Badanie emulsji dla każdej dostawy 

3 Sprawdzenie stanu czystości nawierzchni w sposób ciągły 

4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczęciem robót (odcinek 
próbny) i w przypadku wątpliwości 

5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczęciem robót (odcinek 
próbny) i w przypadku wątpliwości 

6 Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni codziennie przed rozpoczęciem robót 

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmianę roboczą 

8 Pomiary szerokości powierzchniowego utrwalenia w 10 miejscach na 1 km 

 

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni 

W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni nawierzchni, 

na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, 

zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 5.7. 

 
6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa 

Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa należy wykonywać jak badania testowe, według 
metod opisanych w opracowaniu GDDP. 

 
6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury 
otoczenia i nawierzchni, co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.5. 

6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałych pomiarów temperatury lepiszcza, 
co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.9. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia 

6.4.1. Szerokość nawierzchni 

Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera 
dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do ± 1 cm. Szerokość 
nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż o ± 5 cm. 
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6.4.2. Równość nawierzchni 

Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na 
istniejącej powierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego 
utrwalenia pomiary takie należy wykonać w tych samych miejscach i według tej samej metody. 
Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem 
robót. 
 
6.4.3. Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia 

Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem 
zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze 
osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa 
rzędu 5%. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”. 

Jednostką obmiaru robót jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego pojedynczego 
powierzchniowego utrwalenia. 

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych powierzchni nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej, Iub nie zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

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

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne". 
Cena wykonania 1m2 (jednego metra kwadratowego) pojedynczego powierzchniowego 

utrwalenia nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- transport i składowanie kruszyw, 
- transport i składowanie lepiszczy, 
- dostawę i prace sprzętu do robót, 
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia (ocena, 
oczyszczenie), 
- prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów, 
- rozłożenie lepiszcza, 
- pojedyncze (Iub podwójne) rozłożenie kruszywa, 
- wałowanie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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9.2. Przepisy związane 

10.1.Normy 

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie Iepkości względnej lepkościomierzem Englera 
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do kruszyw 

10.2. inne dokumenty 

4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie 

zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994. 

6. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984. 

7. ,,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia". 
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D - 05.03.23a 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ 

 

CPV 45233120-6 

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

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

robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  gr.  8 cm na zjazdach.  

1.2. Zakres stosowania ST  

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.  

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.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  

niebarwionego  lub barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  

który  umożliwia  wzajemne przystawanie elementów.  

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.  

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  

1.4.4.  Obrzeże  -  element  budowlany,  oddzielający  nawierzchnie  chodników  i  ciągów  pieszo-

jezdnych  od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.  

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi.  

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

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

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Betonowa kostka brukowa    

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  

  Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1338 

Kostka brukowa może być produkowana z jednego rodzaju betonu lub z warstwy ścieralnej i 

konstrukcyjnej wykonanych z różnych betonów. Jeżeli kostki są produkowane z warstwą ścieralną, to 

warstwa ta powinna mieć grubość minimalną 4 mm na całej  powierzchni  widocznej.  Pojedynczych  

ziaren  kruszywa  wchodzących  w  warstwę  ścieralną  nie  należy brać pod uwagę. Warstwa ścieralna 

powinna stanowić integralną część kostki brukowej. Skośne  krawędzie  o  wymiarze  fazy  powyżej  2  

mm  powinny  być  opisane  jako  fazowane.  Wymiary  fazy powinny być deklarowane przez 

producenta. Powierzchnia  kostki  może  być  fakturowana,  poddana  obróbce  dodatkowej  lub  

obróbce  chemicznej,  co powinno być opisane i zadeklarowane przez producenta. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów nominalnych dla kostki o grubości mniejszej niż 10 cm wynoszą:  

•    długość +/- 2 mm  

•    szerokość +/- 2 mm  

•    grubość +/- 3 mm  

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być nie większa niż 3 mm.  

Właściwości fizyczne i mechaniczne:  

•    wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż  

3,6 MPa;  

•    odporność  na  poślizgnięcie  –  przyjmuje  się,  że  betonowe  kostki  brukowe  wykazują  

zadowalającą odporność  na  poślizgnięcie,  pod  warunkiem,  że  ich  górna  powierzchnia  nie  była  

szlifowana  lub polerowana  

•    trwałość  odporności  na  poślizgnięcie  –  prefabrykowane  kostki  brukowe  w  normalnych  

warunkach użytkowania  charakteryzują  się  zadowalająca  odpornością  na  poślizgnięcie  przez  cały  

okres użytkowania  pod  warunkiem,  że  są  właściwie  utrzymywane  oraz  że  na  znacznej  części  

górnej powierzchni nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu.  
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2.2.3. Składowanie kostek  

   Kostkę  zaleca  się  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostką  mogą  być  składowane  na  otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

  Na  podsypkę  pod  nawierzchnię  należy  stosować  miał  kamienny  0/4  mm  zgodny  z  PN-EN 

13043:2004,  a  do  wypełnienia  spoin  oraz  na  podsypkę  na  dojściach  do  posesji  –  piasek  wg  

PN-EN 13043:2004.  Zgodnie przywołaną normą miał kamienny powinien spełniać wymagania 

kategorii G A 85 lub G A90 , a piasek – kategorii G F 85.  

  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.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni    

     Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  

-   ręcznie,   

-   mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek).  

  Do  przycinania  kostek  można  stosować  specjalne  narzędzia  tnące  (np.  przycinarki,  szlifierki  z 

tarczą). Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  

z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 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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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.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5. 5.2.  

  Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  

  Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z na gotowej podbudowie, obejmują:  

−   przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej (na chodnikach) i cementowo-piaskowej (na 

zjazdach i miejscach postojowych)  

−   ułożenie kostek z ubiciem,  

−   wypełnienie szczelin piaskiem,  

−   oddanie jej do ruchu.  

5.3. Podsypka  

  Rodzaj   podsypki   i   jej   grubość   powinny   być   zgodne   z   dokumentacją   projektową   lub   ST. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.  

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

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

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

przedkłada do zaakceptowania Inżynierowi. Barwa kostek została określona w projekcie.   

5.4.2. Warunki atmosferyczne  

  Nawierzchnię na podsypce z miału kamiennego zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia.  

5.4.3. 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.  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 20 mm 

powyżej dna ścieków.  Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 

można używać elementy kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek,  mających  wszystkie  
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krawędzie  równe  i  odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

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

5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek  

  Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.   Ubijanie  nawierzchni  należy  

prowadzić  od  krawędzi  niższej  w  kierunku  wyższej  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.  

5.4.5. Spoiny   

  Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 

piórami gumowymi.  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

−   w zakresie betonowej kostki brukowej  

−   deklarację  zgodności  z  normą  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech  

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera.  

−   w zakresie innych materiałów  

−   ew.  badania  właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody  itp.  określone  w  normach,  które  

budzą wątpliwości Inżyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w  czasie  robót  nawierzchniowych  z  kostki  podaje  

tablica 2.  
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie  podsypki  
(przymiarem       liniowym       lub 
metodą niwelacji)  

Bieżąca     kontrola     w     10 punktach    
dziennej    działki roboczej:  grubości,  
spadków i   cech   konstrukcyjnych   w  
porównaniu  z  dokumentacją  
projektową i specyfikacją  

odchyłki       od  
projektowanej  
grubości      ±1  
cm  

2 Badania  wykonywania nawierzchni z kostki 
 

zgodność    z    dokumentacją  
projektową 

Sukcesywnie      na      każdej  
działce roboczej  

- 

położenie      osi      w    planie  
(sprawdzone geodezyjnie)  
 

Co  100  m  i  we  wszystkich  
punktach  
charakterystycznych 

Przesunięcie  
od  osi 
projektowanej  
do 2 cm  

         −   rzędne wysokościowe  
(pomierzone     instrumentem  
pomiarowym)  

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

Odchylenia:        
+1 cm; -2 cm 

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

j.w.   Nierówności  
do 8 mm  
 

−   równość        w     przekroju 
poprzecznym     (sprawdzona  
łatą profilową z poziomnicą i  
pomiarze   prześwitu   klinem 
cechowanym  oraz przymiarem  
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

J.w. Prześwity  między  
łatą  a  
powierzchnią   do         
8 mm  
 

 −   spadki  poprzeczne  
(sprawdzone  metodą  
niwelacji)  

j.w. Odchyłki      od  
dokumentacji  
projektowej  
do 0,3% 

 −   szerokość  nawierzchni  
(sprawdzona        przymiarem  
liniowym)  
 

j.w. Odchyłki      od  
szerokości  
projektowanej  
do  ±5 cm 

  −   sprawdzenie  koloru  kostek  i 
desenia ich ułożenia  

Kontrola bieżąca   Wg dokumentacji  
projektowej lub  
decyzji     
Inżyniera  

 

6.4. Badania wykonanych robót  

       Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 

nr 3.  
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  
nawierzchni,  krawężników,  obrzeży,  
ścieków  

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

2 Badanie  położenia  osi  nawierzchni  w  
planie  
 

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

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

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

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

Wg pktu 5.5 i 5.7.5  
 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

       Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

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

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 

pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  

       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonanie podsypki pod 

nawierzchnię. Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

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

[10] pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

       Cena wykonania 1 m 2  nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  

i)   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

j)   oznakowanie robót,  

k)  dostarczenie materiałów i sprzętu,  

l)   wykonanie podsypki,  

m) ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  

n)  ułożenie i ubicie kostek,  

o)  wypełnienie spoin,  

p)  przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  

q)  odwiezienie sprzętu.  

9.3. Ilość jednostek obmiarowych  

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

10.1. Polskie Normy  

 1.     PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań  

2.      PN-EN 13043:2004    Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
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D - 08.01.01 

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

 

CPV 45233120-6 

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

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

robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

     Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy    zleceniu  i  realizacji  

robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężników betonowych wystających i wtopionych na ławie betonowej z oporem.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Krawężniki  betonowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  ograniczające  chodniki  dla  

pieszych,  pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

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

00.00.00  

„Wymagania ogólne” pkt 2.  
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2.2. Stosowane materiały  

     Materiałami stosowanymi są:  

−   krawężniki betonowe 15x22,  

−   piasek na podsypkę i do zapraw,  

−   cement do podsypki i zapraw,  

−   woda,  

−   beton do wykonania ławy pod krawężniki.  

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne  

2.3.1. Kształt i wymiary  

     Należy stosować krawężniki w klasy 3 wg PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC:2007, o 

wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną lub inne za zgodą Inżyniera.  

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

     Powierzchnie  krawężników  betonowych  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o  

fakturze  z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać:   

- długość: ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm,   

- wysokość i szerokość: ±5%z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż10mm  

     Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  

posegregowane  według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.  

     Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.  

2.3.3. Właściwości fizyczne i mechaniczne  

Krawężniki powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2 .  

Tablica 2. Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników betonowych klasy 3 wg PN-EN 1340:2004[1]   

 

Lp. Cechy Wartość 

1 Odporność  na  zamrażanie/rozmrażanie  z  udziałem  soli  
odladzających :   
 - ubytek masy po badaniu :średnio[kg/m 2 ]   
 - przy czym pojedynczy wynik [kg/m 2 ]   

 
 
≤1,0   
>1,5   

2 Wytrzymałość na zginanie:   
e)         - wytrzymałość charakterystyczna [MPa]   
f)          - wytrzymałość minimalna[MPa] 

 
≥6,0   
≥4,8   

3 Odporność na ścieranie[mm]   ≤23 
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4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie    Przez cały okres użytkowania   

 

2.3.4. Beton i jego składniki  

2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników  

     Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.  Beton użyty do 

produkcji krawężników powinien charakteryzować się: nasiąkliwością, poniżej 4%, ścieralnością na 

tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, mrozoodpornością i wodoszczelnością, 

zgodnie z normą PN-EN 206-1.  

2.3.4.2.  Cement  

     Cement należy stosować powszechnego użytku CEM I, klasy nie mniejszej niż32,5wg PN-EN 197-

1:2003  

2.3.4.3. Kruszywo  

     Kruszywo  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  12620:2004.  Kruszywo  należy  

przechowywać  w warunkach    zabezpieczających    je    przed    zanieczyszczeniem,    zmieszaniem    z    

kruszywami    innych asortymentów, gatunków i marek.  

2.3.4.4. Woda  

     Woda zarobowa powinna spełniać wymagania zgodnie z PN-EN1008:2004.  

2.4. Materiały na podsypkę  

     Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować powszechnego użytku 

CEM I, klasy  nie  mniejszej  niż  32,5wg  PN-EN  197-1:2003..  Woda  powinna  spełniać  wymagania  

zgodnie  z  PN-EN1008:2004  

2.5. Materiały na ławy  

     Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować  beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

3.2. Sprzęt   

            Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  

−   betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  

−   wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2. Transport krawężników  

            Krawężniki  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy. Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  

uszkodzeniami  w  czasie transportu,  a  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka  

transportowego  więcej  niż  1/3 wysokości tej warstwy.  

4.3. Transport pozostałych materiałów  

     Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa  

można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 

zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  

być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową 

należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy  

     Koryto pod ławę krawężników wykonane będzie w ramach korytowania pod nawierzchnię.  

5.3. Wykonanie ław  

     Wykonanie  ław  powinno  być  zgodne  z  BN-64/8845-02.  Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  

się  w szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub  bezpośrednio  w  korycie  powinien  być  

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 

[3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

5.4. Ustawienie krawężników betonowych  

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  

     Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna  ściana  krawężnika  od  strony  chodnika  

powinna  być  po  ustawieniu  krawężnika  obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Krawężników nie należy spoinować.  
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5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  

     Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się    na  podsypce    cementowo-

piaskowej  o grubości 3 cm po zagęszczeniu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2.1. Badania krawężników  

     Przed  przystąpieniem  do  robót Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  

przeznaczonych  do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy  1.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  

należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie 

z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 

dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy  zgodnie  z  

wymaganiami  tablicy  1  i  2.  Sprawdzenie  kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 

przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

6.2.2. Badania pozostałych materiałów  

     Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkt 2.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie ław  

     Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

−   Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

     Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.  

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.  

b)  Wymiary ław.  

     Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą:  

     - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,  

     - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.  
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c)  Równość górnej powierzchni ław.  

     Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty.  

     Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  

d)  Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

     Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy.  

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników  

     Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

−   dopuszczalne  odchylenia  linii  krawężników  w  poziomie  od  linii  projektowanej,  które  wynosi  

±  1  cm  na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

−   dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety  projektowanej,  

które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

−   równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach  

na  każde 100  m  krawężnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną  

powierzchnią  krawężnika  i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

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

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

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

−   wykonanie ławy,  

−   wykonanie podsypki.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:  

−   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−   dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

−   wykonanie szalunku,  

−   wykonanie ławy,  

−   wykonanie podsypki,  

−   ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,  

−   ew. zalanie spoin masą zalewową,  

−   zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  

−   przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

9.3. Ilość jednostek obmiarowych  

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

  1.      PN-EN 206-1         Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

  2.      PN-EN 13139:2003 Kruszywo  do zapraw  

  3.       PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu   

  4.      PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

5.      PN-EN         197-1:2003 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

6.      PN-EN 1008          Woda  zarobowa  do  betonu  --  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  

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

betonu  

7.      PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
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D - 08.03.01 

OBRZEŻA BETONOWE 

 

CPV 45233120-6 

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

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

robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 8x30 cm .  

1.2. Zakres stosowania ST  

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  

normami    i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

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

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Stosowane materiały  

  Materiałami stosowanymi są:  
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•   obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004  

•   beton do wykonania ław,  

•   cement wg PN-EN 197-1:2003  

•   piasek do zapraw   

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne  

2.3.1. Wymiary i kształt  

  Należy stosować obrzeża w gatunku 1 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną lub inne za 

zgodą Inżyniera. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Rodzaj wymiaru  Dopuszczalna odchyłka,   mm 

długość ± 8 

szerokość i wysokość ± 3 

 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

  Powierzchnie  obrzeży  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub 

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

powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.  

 Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

  

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby  
i uszkodzenia  
krawędzi i naroży   

ograniczających       
powierzchnie  
górne (ścieralne)  

niedopuszczalne 

ograniczających            
pozostałe powierzchnie:  
 liczba, max  
 długość, mm, max  
 głębokość, mm, max  

 
 
2 
20 
6 

 

2.4.4. Składowanie  

  Betonowe   obrzeża   chodnikowe   mogą   być   przechowywane   na   składowiskach   otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek.  
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2.4.5. Beton i jego składniki  

  Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1, klasy C20/25 i C25/30  

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy  

  Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować  beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-

08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2. Transport obrzeży betonowych  

  Betonowe   obrzeża   chodnikowe   mogą   być   przewożone   dowolnymi   środkami   transportu   po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża  powinny  

być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie transportu.  

4.3. Transport pozostałych materiałów  

  Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

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

5.2. Wykonanie ław  

  Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie 

z wymaganiami PN-B-06251 [3].  

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

  Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanej  ławie  w  miejscu  i  ze  światłem 

(odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami  

dokumentacji projektowej. Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  

lub  miejscowym  gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Obrzeży nie należy spoinować.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych  

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  

elementu  przez pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  

elementu,  zgodnie  z wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  

wykonać  za  pomocą  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B-10021. Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  

właściwości  określone  w  normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  

6.3. Badania w czasie robót  

  W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

−   ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  

−   ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy 

dopuszczalnych  

odchyleniach:  

−   linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  

−   niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

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

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

−   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−   dostarczenie materiałów,  

−   wykonanie ławy,  

−   ustawienie obrzeża,  

−   obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  

−   wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

9.3. Ilość jednostek obmiarowych  

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

1.     PN-EN 206-1         Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

2.     PN-EN 13139:2003 Kruszywo  do zapraw  

4.     PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

6.     PN-EN 197-1:2003 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

8.     BN-80/6775-03/04 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań  

 

 

 

 

 

 


