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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 

1. Nazwa zadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego: 
„Przebudowa ul. Ko ścielnej w Kobielicach na odcinku od skrzy żowania z ul. Stara Droga o długo ści około 230mb  
   wraz z   budow ą    parkingu i odwodnienia” . 

 
2. Przedmiot  robót budowlanych 

odtworzenie trasy             
zdjęcie humusu       
rozbiórka elementów dróg      
wykonanie wykopów      
wykonanie nasypów           
oczyszczenie i skropienie warstw      
nawierzchnia z betonu asfaltowego 
nawierzchnia z kostki brukowej  
nawierzchnia z płyt ażurowych     
zjazdy gospodarcze i na drogi boczne oraz pobocza z kruszywa       

 
3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robot tymczasowych 
odtworzenie trasy      0,223km 
rozbiórka elementów dróg     0,223km 
 
4. Nazwy i kody CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45230000-8 Odwodnienie korpusu drogowego 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

 
5. Informacja o terenie budowy 
Terenem budowy jest pas drogowy ulicy Kościelnej w Kobielicach.  
Przekazanie placu 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. 
Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera stanowią część umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, 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 materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST., 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. 
Zabezpieczenie terenu budowy. Przebudowa i remont wykonywany „pod ruchem”. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót; Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie ograniczał uciążliwości wynikające z nadmiernego hałasu, wibracji oraz stosował środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi a powietrza pyłami i gazami. 
Ochrona przeciwpożarowa; 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia;  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej;  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne zlokalizowane w pasie drogowym lub jego 
bezpośrednim sąsiedztwie a mianowicie : 
1. kanalizacja teletechniczna – telefoniczne kable ziemne 
2. sieć gazowa średnioprężna PE 
3. linie napowietrzne średniego napięcia SN 
4. linia napowietrzna niskiego napięcia n/N 
5. linie kablowe niskiego napięcia n/N 
6. linie napowietrzne oświetleniowe 
7. wodociągowa sieć rozdzielcza 
Uwaga: nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, które nie było zgłoszone do inwentaryzacji lub o którym 
brak informacji w instytucjach branżowych. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, Wykonawca winien prowizorycznie je 
zabezpieczyć i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy powyższy fakt zgłosić do odpowiedniej instytucji branżowej. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Podstawowymi elementami zagrożenia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót drogowych są: 
- kolizja wykonawców robót i uczestników ruchu drogowego (roboty wykonywane pod) 
- zagrożenia wynikające z wykonywania wykopów, 
- zagrożenia wynikające z zatrudnienia sprzęty i transportu zmechanizowanego, 
- zagrożenia wynikające z używania narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, 
- zagrożenia wynikające z wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych (temp. do 1600C), 
- kolizja wykonywanych robót ziemnych z podziemnymi urządzeniami obcymi. 
Wykopaliska. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 
6. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do  robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy  
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 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. 
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. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji  
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
7. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn; 
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, lub projekcie organizacji robót, a w przypadku braku ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST  
i wskazaniach Inżyniera. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
„Przebudowa ul. Ko ścielnej w Kobielicach na odcinku od skrzy żowania z ul. Stara Droga o długo ści około 230mb wraz z budow ą parkingu i odwodnienia”  

 

Usługi In żynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

5

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera 
projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
8. Wymagania dotycz ące środków transportu; 
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, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
9. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 
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., oraz za bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy. 
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. Błędy popełnione przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
10. Opis działa ń związanych z kontrol ą 
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. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
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 ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Inżynier  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,  
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 

spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
11. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  

w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
12. Wymagania dotycz ące przedmiaru i 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 po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
  
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 (długość x szerokość x 
wysokość/grubość/głębokość x ilość). 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
„Przebudowa ul. Ko ścielnej w Kobielicach na odcinku od skrzy żowania z ul. Stara Droga o długo ści około 230mb wraz z budow ą parkingu i odwodnienia”  

 

Usługi In żynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

7

13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 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. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 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 SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
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, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. 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. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
14. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco; 
 
Asfalt upłynniony –asfalt drogowy upłynniony lotnymi  rozpuszczalnikami. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub  
w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony  do  ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości 5% do 7% w stosunku do kruszywa 
lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie 
R28 w granicach od 6 do 9 MPa.  
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.  
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. parkingu, na której dokonuje się również rozrząd pojazdów lekkich  
i ciężkich do miejsc postojowych.  
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Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.  
Geosiatka – płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) 
w węzłach lub ciągnionymi, 
Geosyntetyk – materiał w postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, 
poliester, charakteryzujący się m. in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, 
geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 
Humusowanie – pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu  trawy. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji kontraktu. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to 
odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz z sposobem ich połączenia. 
Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi 
do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
Korpus drogowy – nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz 
nawierzchnie drogowe. 
Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych. Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane 
w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 
ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach. 
Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu 
uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako malowane lub oklejane (folią 
odblaskową lub nie odblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione 
w tarczy znaku. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane prze Inżyniera. 
Materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm. 
Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy 
odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. 
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższone. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 
Materiał uszorstniający – kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 
Miał – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm. 
Miejsce postoju samochodów osobowych – wydzielone miejsce postoju dla pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 Mg. 
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednia ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone 
wymagania. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe  
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń  

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może się składać  

z podbudowy zasadniczej i podbudowy  pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się  

z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 

działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną,  odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania  cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 

leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do nawierzchni. 
 
Nawierzchnia tłuczniowa – jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, 
zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przyjmowania ruchu. 
 
Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu na pylenie, duże 
nierówności, ograniczony komfort jazdy – wibracje i hałas. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych 
do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub 
podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
Parking – wydzielony teren poza koroną drogi, wyposażony w miejsca dla samochodów oraz w urządzenia dla zaspakajania potrzeb 
podróżnych. 
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Piasek – kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm. 
Płyta  przykrycia  studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się  pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie 
nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej, 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę 
nośną nawierzchni drogowej. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca 
kamiennego. 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  przemarzania.   Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, 
leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Prefabrykat – element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, do zmontowania na budowie, 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa 
realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami 
korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.  
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 
Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinietą a ścianą komory roboczej. 
Spocznik – pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi. 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu. 
Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz 
strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru 
energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 
odpływowy. 
 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 
 
Ścianka czołowa przepustu – element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi (lub głowic 
kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu 
drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed 
przemarzaniem. 
 
Ściek przykrawężnikowy – element konstrukcji jezdni służący do odprowadzania wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do 
projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 
 
Ściek terenowy – element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem służący do odprowadzania wód opadowych z nawierzchni jezdni, 
chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być wykonana z różnych 
materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) – jako jednolita lub składana. 
 
Tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położonych w obrębie pasa robót drogowych. 
 
Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu 
poprzecznym i podłużnym. 
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Wjazdy i wyjazdy z bram – miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram. 
 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 
 
Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 
Zalewa uszczelniająca – specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas stosowanych „na zimno” do uszczelniania 
pęknięć i wypełniania szczelin. 
 
Zatoka autobusowa – miejsce zatrzymania dla wymiany pasażerów, urządzone poza jezdnią i przeznaczone wyłącznie dla autobusów 
komunikacji zbiorowej. 
 
Zatoka postojowa – miejsce w obrębie korony drogi, przeznaczone na parkowanie  pojazdów. 
 
Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – 
współdrożnym). 
 
Znak nowy – znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 
 
Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
 
Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 
 
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie segregacyjne lub 
krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
 
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania 
pojazdów. 
  
Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na nawierzchni. 
 
15. Dokumenty odniesienia 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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D-01.01.01. 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy 
drogowej i jej punktów wysokościowych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
W zakres robót pomiarowych wchodzą : 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie  

i ewentualne odtworzenie. 
 
2. MATERIAŁY 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury 
metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt : 
- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, gwarantujący uzyskanie wymaganej dokładności  
 
4. TRANSPORT 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) 
reperów roboczych. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie 
inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m, natomiast 
w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 
związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Repery 
robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu  
i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy 
robót), zgodnie z dokumentacja projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót  
i w miejscach zaakceptowanych prze Inżyniera. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
z kontroli geodezyjne, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7.     Wytyczne techniczne G-3.1.osnowy realizacyjne , GUGiK 1983. 
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ST D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
  
D-01.02.02.  ZDJĘCIE  HUMUSU  I DARNINY 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 
i/lub darniny, i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny należy stosować : 
- Równiarki; 
- Spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- noże do cięcia darniny, 
- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharką albo przewozić transportem samochodowym. Darninę należy 
przewozić transportem samochodowym w sposób nie powodujący uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 
powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp oraz do innych czynności określonych 
w dokumentacji projektowej. Humus należy zdejmować mechanicznie a w wyjątkowych sytuacjach stosować ręczne wykonanie robót. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie 
itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera. 
 
Darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 
metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. W porze rozwoju roślin 
darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do 
góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodnie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i/lub darniny. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu i/lub darniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie występują. 
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D-01.02.04.  ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG   
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką : 
- warstw nawierzchni 
- krawężników, obrzeży i oporników, 
- ścieków, 
- znaków drogowych, 
- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
 i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna, lub rur stalowych w postaci : 
- rusztowań kozłowych 
- rusztowań drabinowych 
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych 
- rusztowań z rur stalowych 
Rusztowania należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom : 
- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 
- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 
- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera : 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 
 
4. TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują : 
a) dla rozbiórek warstw nawierzchni : 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku : 
- odsłonięcie ścieku, 
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników : 
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki barier i poręczy: 
- demontaż elementów barier lub poręczy, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-77/8931-12, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki znaków drogowych: 
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
- odkopanie i wydobycie słupków, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-77/8931-12, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
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- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki przepustu : 
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie przy przepustach wyższych od około 2 m, 
- rozbicie elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub  mechaniczny z ew. przecięciem prętów 

zbrojeniowych i ich odgięciem, 
- demontaż prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem 

spoin i częściowym usunięciu ław, rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich 
wykorzystania, 

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, załadunek i wywiezienie  materiałów z rozbiórki, 
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-77/8931-12, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest 
- dla nawierzchni i chodnika – m2 (metr kwadratowy), 
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, barier i poręczy – m (metr), 
- dla znaków drogowych – szt. (sztuka), 
- dla przepustów i ich elementów 
a) betonowych, kamiennych, ceglanych – m3 (metr sześcienny), 
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych – m (metr). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  00.00.00. „Wymagania ogólne” 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy 
1. PN-D-98017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
4. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
5. BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów  
w gruntach nieskalistych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania, określenie przeciętnych wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości i przydatności do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 
Grunty mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione na odkład. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca winien dysponować sprzętem do: 
a. odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki itp.) 
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,  równiarki itp.) 
c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.) 
d. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
 
4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie wykopów winny być zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż +/- 10 cm. Różnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i –3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +/- 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, 
albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. O ile w dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy 
niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Wykonawca winien wykonać 
wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych. 
  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia IS-1,00. 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest 
mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robot obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z dokumentacją a w szczególności: 
a. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b. zapewnienie stateczności skarp, 
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem obowiązującej tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy 
1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów i 
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania, określenie przeciętnych wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości i przydatności do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 
Grunty mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione na odkład. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca winien dysponować sprzętem do: 
a. odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki itp.) 
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,  równiarki itp.) 
c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.) 
d. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
 
4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie nasypów winny być zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie powinny być większe niż +/-10 cm. Różnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i –3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +/-10 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna  
 
głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania nasypów, aby powierzchniom gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. O ile w dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy 
niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
U k o p i d o k o p. Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczenie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Dno ukopu 
należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on 
naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały  
z otaczającym terenem. 
 
N a s y p y . Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem 
się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. Wykonawca 
powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza od IS-0,95 Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni gładkiej, to przed przystąpieniem do budowy nasypu 
powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie 
na całej szerokości. Grubość warstwy w  stanie  luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczenia. Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych 
warstw gruntu. 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez wcięcie w zboczu stopni  
i wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni 
powinien wynosić 4% +/-1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Jeżeli warstwa 
niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego 
rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,  
z tolerancją od –20% do +10% jej wartości. 
 
O d k ł a d . Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne  
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochylenie 
skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania nasypów z dokumentacją a w szczególności: 
a. wykonania ukopu i dokopu, 
b. badanie przydatności gruntów do budowy nasypów, 
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c. badanie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
d. sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu, 
e. pomiary kształtu nasypu, 
f. wykonania odkładu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem obowiązującej tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy : 
1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-04.01.01. KORYTO 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni i stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca winien dysponować: 
a. równiarką lub spycharką z ukośnie ustawionym lemieszem a za zgodą Inwestora również z lemieszem ustawionym prostopadle do 

kierunku pracy maszyny, 
b. walcami statycznymi, wibracyjnymi lub płytami wibracyjnymi. 
 
4. TRANSPORT  
Nie występuje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca winien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio  
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek do naciągania sznurków do wytyczenia robot w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w przypadku robot o małym zakresie. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
a. szerokość koryta (10 razy na 1 km i nie może różnić się o więcej niż +10 cm i –5 cm) 
b. równość koryta wg BN-68/8931-04 
c. spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją +/-0,5%) 
d. rzędne wysokościowe (różnica nie powinna przekraczać +1 cm,-2 cm) 
e. ukształtowanie osi w planie (różnica nie większa niż +/-5 cm) 
f. wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża wg BN-77/893112 
g. wilgotność wg PN-B-06714-17 (tolerancja od –20% do +10%) 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2   wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez  

obciążenie płytą. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
  
 
D-04.03.01.  OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE WARSTW 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem 
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
Rodzaje materiałów do wykonania  skropienia 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nie asfaltowej: 
- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 
- upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 
- upłynnione asfalty szybkoodparowalne wg PN-C-96173 
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgodą Inżyniera. 
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Zużycie lepiszczy do skropienia 
Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie  (kg/m

2
) 

1 
2 

Emulsja asfaltowa kationowa Asfalt 
drogowy D 200, D 300 

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

 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 
Składowanie lepiszczy 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody  
i zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem 
od dna. Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego 
zatykającego później przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni 
- szczotka mechaniczna, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych 

elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga 
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczącej służyć do  zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych  
w urządzenia odpylające, 

- sprężarka, 
- zbiornik z wodą, 
- szczotki ręczne. 
Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Skrapiarka 
powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10%od ilości założonej. 
 
4. TRANSPORT 
Asfalty mogą być transportowane w cysternach posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe  
i zabezpieczonych przed dostępem wody. 
Emulsja może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod 
wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie 
większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji, powinny być czyste i nie zawierać 
resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie 
potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. 
 
Skropienie warstw nawierzchni 
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem 
zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji prze Inżyniera jej 
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za 
pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
 
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu: 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (
0
C) 

 
1 

 
Emulsja asfaltowa kationowa 

 
od 20 do 40 

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150 

3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140 
 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas 
niezbędny dla umożliwienia penetr5acji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten 
wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed 
uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Badanie lepiszczy powinno być oparte na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości : 
- emulsji asfaltowej kationowej - lepkość - wg EmA-94 
- asfalt drogowy – penetracja – wg PN-C-04134 
Sprawdzenie  jednorodności  skropienia  i  zużycia  lepiszcza  –  wg  metody  podanej  w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Normy : 
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
 
Inne dokumenty 
 
1. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem 

GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM-1994 r. 
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D-04.04.02 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 
mrozoochronnej dla robót związanych z „Przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Stara Droga o długości około 230mb wraz z budową parkingu i odwodnienia”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 
mrozoochronnej wykonanej z materiału przepuszczalnego stanowiącego podłoże pod warstwę z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Grubości warstwy mrozoochronnej: 
Konstrukcja na jezdni 
Warstwa mrozoochronna –żwir ,pospółka CBR>=25% – 10cm 
Konstrukcja na zjazdach indywidualnych 

• Warstwa mrozoochronna –żwir ,pospółka CBR>=25% – 20cm, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z określeniami 
podanymi w „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Podstawowe wymagania dotycz ące materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy wzmacniającej i mrozoochronnej według zasad 
niniejszych ST są: pospółka lub żwir. 
 
2.1.1. Wymagania dla pospółki i żwiru 
Pospółka lub żwir powinny odpowiadać niżej podanym wymaganiom : 
a) warunek wodoprzepuszczalności – k10 > 8 m / dobę, 
b) warunek zagęszczalności - użyte kruszywo powinno mieć wskaźnik różnoziarnistości U > 5 i umożliwiać 
uzyskanie wskaźnika zagęszczenia warstwy odsączającej Is =1,03 według normalnej próby Proctora (PN-B- 
04481, metoda I lub II ), badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12, 
c) zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej niż 0,3%, 
d) zanieczyszczenia organiczne - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej. 
 

 
 
 
2.1.2. Warunki dodatkowe dla materiałów 
Nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań 
laboratoryjnych materiałów, z których zamierza wykonać ww. warstwy. Jednocześnie powinien podać oznaczoną 
wilgotność optymalną materiału, przy której będzie materiał zagęszczany. Wszystkie wyniki muszą być zgodne z 
wymaganiami podanymi w p.2.1. 
 
2.1.3. Składowanie materiałów 
Kruszywo należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 
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3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonaniem warstwy mrozochronnej w korycie należy wykonywać przy użyciu 
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców. Dobór sprzętu powinien być zgodny z 
opracowanym przez wykonawcę PZJ, zaakceptowanym przez Nadzór. 
 
4. TRANSPORT 

 
Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją, dowolnym transportem 
zaakceptowanym przez Nadzór. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 

 
5.1. Przygotowanie podło ża 
Powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 
 
5.2. Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości metodą „od czoła". Rozłożona warstwa 
powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwa mrozoochronna powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
 
2.1.2. Warunki dodatkowe dla materiałów 
Nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań 
laboratoryjnych materiałów, z których zamierza wykonać ww. warstwy. Jednocześnie powinien podać oznaczoną 
wilgotność optymalną materiału, przy której będzie materiał zagęszczany. Wszystkie wyniki muszą być zgodne z 
wymaganiami podanymi w p.2.1. 
 
2.1.3. Składowanie materiałów 
Kruszywo należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem warstwy mrozochronnej w korycie należy wykonywać przy użyciu 
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców. Dobór sprzętu powinien być zgodny z 
opracowanym przez wykonawcę PZJ, zaakceptowanym przez Nadzór. 
 
4. TRANSPORT 
Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją, dowolnym transportem 
zaakceptowanym przez Nadzór. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Przygotowanie podło ża 
Powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 
 
5.2. Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości metodą „od czoła". Rozłożona warstwa 
powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwa mrozoochronna powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
 
5.4. Zagęszczanie kruszywa 
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania. Wskaźnik 
zagęszczenia warstwy nie powinien być mniejszy niż 1,03. Wilgotność materiału podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora , zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją 
ą 2% wilgotności optymalnej. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia właściwości kruszywa według zasad określonych w pkt. 2.1.1. i 
dostarczenia wyników badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
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6.2.1. Szeroko ść warstwy mrozoochronnej 
Szerokość warstwy mrozoochronnej nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
6.2.2. Równo ść warstwy 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 [14]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą dostosowaną do szerokości warstwy. 
Nierówności nie powinny przekraczać 20 mm. 
 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
±0,5%. 
 
6.2.4. Rzędne wysoko ściowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi warstwy mrozoochronnej a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm, -2 cm. 
 
6.2.5. Grubo ść 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 
 
6.2.6. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN- 77/8931-12 [15] nie powinien być mniejszy od 1. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać wg PN-B-06714-17 [6]. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej jest l m2 dla poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych zgodnie z pkt.1.3. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Odbiór robót powinien być dokonany 
kolejno po: , 
- rozłożeniu kruszywa i sprawdzeniu zagęszczenia, grubości. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli robót. 
 
9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki badań i 
pomiarów. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje dla warstwy mrozoochronnej przy grubości 15cm: 

• wyznaczenie robót w terenie, 
• dostarczenie materiałów, 
• zasypanie warstwą kruszywa, wyrównanie i zagęszczenie, 
• wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dla warstwy mrozoochronnej przy grubości 20cm: 
• wyznaczenie robót w terenie, 
• dostarczenie materiałów, 
• zasypanie warstwą kruszywa, wyrównanie i zagęszczenie, 
• wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 
•  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności. 
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
5. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
6. PNrS-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i 
mieszanka. 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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 D-04.04.04. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. M ECH. 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, jako : 
- podbudowę pomocniczą, 
- podbudowę zasadniczą, 
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
Kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 Woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
Do wykonania podbudowy należy użyć: 
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
- kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Kruszywo powinno być klasy co najmniej II – dla podbudowy zasadniczej i klasy II i III – dla podbudowy pomocniczej. 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu. 
Na dolną warstwę podbudowy (wymiana gruntu z kruszywa 31,5/63) dopuszcza się zastosowanie rozkruszu betonowego porównywalnej 
frakcji. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca winien dysponować : 
- równiarką, układarką lub rozsypywarką kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
- walcami statycznymi gładkimi do zagęszczania kruszywa grubego, 
- walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zagęszczarkami płytowymi do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
- walcami ogumionymi lub stalowymi gładkimi do końcowego dogęszczenia, 
- przewoźnymi zbiornikami do wody. 
 
4. TRANSPORT 
Dowolne środki transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego wymiaru największych ziaren 
tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm 
należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być 
przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku nie mniejszym niż 30 kN/m. W przypadku wykonywania 
podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m, albo płytową 
zagęszczarkę wibracyjną o nacisku co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być  taka,  aby  wszystkie  
przestrzenie  warstwy  kruszywa  grubego  zostały  wypełnione   kruszywem drobnym. Następnie warstwa powinna być przywałowana 
walcem statycznym gładkim o nacisku nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót obejmuje : 
- badanie właściwości kruszywa wg PN-S-96023 
- szerokość podbudowy (zgodnie z dokumentacją z tolerancją +10 cm, -5 cm) 
- równość podbudowy wg BN-68/8931-04 (nierówność do 12 mm dla podbudowy  zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomocniczej) 
- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją ±0,5%) 
- rzędne wysokościowe (różnice nie powinny przekraczać +1 cm,-2 cm) 
- grubość podbudowy (zgodnie z dokumentacją z tolerancją ±2 cm dla podbudowy zasadniczej i 
 +1 cm, -2 cm dla podbudowy pomocniczej) 
- nośność podbudowy wg BN-64/8931-02 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 Normy : 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych, 
9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
10. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.  Badania techniczne. 
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11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
13. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
14. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
15. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
17. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
18. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-05.03.05  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy 
ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000. dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 
wg Załącznika nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. wg poniższego zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 100 

kN/pas/dobę 

KR1 ≥ 12 

KR2 od 13 do 70 

KR3 od 71 do 335 

KR4 od 336 do 1000 

KR5 od 1001 do 2000 

KR6 > 2000 

 
i stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].  W zależności od rodzaju warstwy i kategorii 
ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu 
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. Rodzaje 
polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy   i kategorii ruchu podano w  tablicy 1 i 2. 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 . 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Rodzaj materiału nr 

normy 

Wymagania wobec materiałów w zależności od 
kategorii ruchu 

KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- 
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 jw. 
 

jw. 

 
 

kl. I, II
1)

; gat.1 

jw.
2)

 
 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg 
PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny:    
podstawowy, 

 
podstawowy a) wg PN-S-96504:1961[9]   

   zastępczy - 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia  laboratory jnego pyły z odpylania, 
popioły lotne 

- 
- 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 
D 100 

D 50
3)

, D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg 
TWT PAD-97 [13] 

DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we 

frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 
 

 
Lp. Rodzaj materiału nr 

normy 

Wymagania wobec materiałów w zależności od 
kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- 
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 

stalownicze) 

 

kl. I, II; gat.1, 2 jw. 

 

kl. I, II
1)

; gat.1, 2 
 

kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg 
PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 

kl. I, II
1)  

gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy wg 
TWT PAD-97 [13] 

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30, DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np.  pyły z odpylania, popioły lotne z węgla 
kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2 Składowanie kruszywa powinno odbywać się  
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 . 
  
3. SPRZĘT 
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, 
- 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 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych, 
- bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz w aprobacie technicznej. 
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. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu  dobrego  uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości 
asfaltu podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy  ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  
zawartości asfaltu. 
 

 

Wymiar oczek sit 
#, mm Zawartość 

asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

Mieszanka mineralna, mm 

od  0 
do 20 

od 0 do16 
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 8 
lub od  0 
do 6,3 

od  0 
do 20 

od  0 

do 20
1)

 

od  0 
do 16 

od 0 
do12,8 

Przechodzi  
100 

 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

 
100 

 
100 

 
 

100 

 
 
 

100 

przez: 25,0 

20,0 88÷100 88÷100 90÷100 

16,0 78÷100 90÷100 78÷100 67÷100 90÷100 

12,8 68÷93 80÷100 68÷85 52÷83 80÷100 87÷100 

9,6 59÷86 69÷100 59÷74 38÷62 70÷88 73÷100 

8,0 54÷83 62÷93 90÷100 54÷67 30÷50 63÷80 66÷89 

6,3 48÷78 56÷87 78÷100 48÷60 22÷40 55÷70 57÷75 

4,0 40÷70 45÷76 60÷100 39÷50 21÷37 44÷58 47÷60 
2,0 29÷59 35÷64 41÷71 29÷38 21÷36 30÷42 35÷48 

zawartość        

ziaren > 2,0 (41÷71) (36÷65) (29÷59) (62÷71) (64÷79) (58÷70) (52÷65) 

0,85 20÷47 26÷50 27÷52 20÷28 20÷35 18÷28 25÷36 

0,42 13÷36 19÷39 18÷39 13÷20 17÷30 12÷20 18÷27 

0,30 10÷31 17÷33 15÷34 10÷17 15÷28 10÷18 16÷23 

0,18 7÷23 13÷25 13÷25 7÷12 12÷24 8÷15 12÷17 

0,15 6÷20 12÷22 12÷22 6÷11 11÷22 7÷14 11÷15 
0,075 5÷10 7÷11 8÷12 5÷7 10÷15 6÷9 7÷9 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny 
spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1  do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8 
Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 
oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny 
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 
od 6 do 8. 
 
Tablica 4.  
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA i 
warstwy ścieralnej z BA 

w zależności od kategorii ruchu 

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 
1)

, MPa nie wymaga się ≥ 14,0 (≥18)
4)

 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60
o 

C, kN 
≥ 5,5

2)
 ≥ 10,0

3)
 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
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4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % 
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 0 mm 
do 6,3 mm 

od 0 mm do 8,0 mm 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
 
Tablica 5.  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  
orientacyjne zawartości asfaltu 
 

 

Wymiar oczek sit 
#, mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

Mieszanka mineralna, mm 

od 0 
do 20 

od 0 
do 16 

od 0 
do 12,8 

od 0 
do 25 

od 0 
do 20 

od 0 do 16
1)

 

Przechodzi przez:  
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
100 

 
 

100 

 
 
 

100 

31,5 

25,0 84÷100 

20,0 87÷ 100 75÷100 87÷100 

16,0 75÷100 88÷100 68÷90 77÷100 87÷100 

12,8 65÷93 78÷100 85÷100 62÷83 66÷90 77÷100 

9,6 57÷86 67÷92 60÷86 70÷100 55÷74 56÷81 67÷89 

8,0 52÷81 53÷80 62÷84 50÷69 50÷75 60÷83 

6,3 47÷76 42÷69 55÷76 45÷63 45÷67 54÷73 

4,0 40÷67 30÷54 45÷65 32÷52 36÷55 42÷60 

2,0 30÷55  35÷55 25÷41 25÷41 30÷45 

zawartość  (46÷70)     

ziaren > 2,0 mm (45÷70)  (45÷65) (59÷75) (59÷75) (55÷70) 
  20÷40     

0,85 20÷40 14÷28 25÷45 16÷30 16÷30 20÷33 

0,42 13÷30 11÷24 18÷38 10÷22 9÷22 13÷25 

0,30 10÷25 8÷17 15÷35 8÷19 7÷19 10÷21 

0,18 6÷17 7÷15 11÷28 5÷14 5÷15 7÷16 

0,15 5÷15 3÷8 9÷25 5÷12 5÷14 6÷14 
0,075 3÷7 3÷9 4÷6 4÷7 5÷8 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA,  % 
m/m 

 
4,3÷5,8 

 
4,3÷5,8 

 
4,5÷6,0 

 
4,0÷5,5 

 
4,0÷5,5 

 
4,3÷5,8 

 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 „Przebudowa ul. Ko ścielnej w Kobielicach na odcinku od skrzy żowania z ul. Stara Droga o długo ści około 230mb wraz z budow ą parkingu i odwodnienia”  

 

Usługi In żynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 32 424 01 16, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

30

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego. 
 
 

Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej w 

zależności od kategorii ruchu 

KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 
1)

, MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)
3)

 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60
o 

C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN 

 

≥ 8,0  (≥ 6,0)
2)

 

 
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 
od 65,0 do 80,0 ≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: od 0 mm 
do 12,8 mm 

od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

 
 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania składu 
MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie 
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie 
objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie 
składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż +/-2 %  
w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w  sposób i w ilościach określonych w 
recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury  
z tolerancją +/-5 C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50 od 145o C do 165o C, 
- dla D 70 od 140o C do 160o C, 
- dla D 100 od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
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 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50 od 140o C do 170o C, 
- z D 70 od 135o C do 165o C, 
- z D 100 od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha  
i czysta. 
  
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.  
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Tablica 7. 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą i 
wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie 
warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 
ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody  z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym 
określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 

 
Lp. Podłoże do wykonania warstwy z 

mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego, kg/m
2
 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 
cementem od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni od 0,2 do 0,5 

 
 
6 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 
Pomiędzy warstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia między warstwowego, w ilości ustalonej w ST. 
 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego  kg/m
2
 

1 Podbudowa asfaltowa  
od 0,3 do 0,5 2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny 
czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 0,5 h        przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5 C dla wykonywanej warstwy 
grubości  > 8 cm i + 100  C dla wykonywanej warstwy grubości  <8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na 
mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
Inżyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję 
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Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego  przy  badaniu  
pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 
 
 

 
Lp. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 31,5; 25,0; 
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 
± 5,0 

 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 
0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito  o   oczkach # 0,075mm 
± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

 
Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona 
odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej  

w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy 
i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 130o C, 
- dla asfaltu D 70 125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny  
z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej 
powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną 
taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
  
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą 
laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno- asfaltowej 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość  badań  Minimalna      
liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

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

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki mineralno- asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 
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7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

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

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

 
  
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej  i ST. 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ±2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne  
z receptą laboratoryjną. 
 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania 
osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m
2
 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m
2
 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
 
 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy 
asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej 
strony co  najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych  
w tablicy 13. 
 
 
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na  łukach  powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ±0,5 %. 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +/-1  cm.  Oś warstwy w planie powinna być 
usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową,  
z tolerancji +/-10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +/-5 mm i warstwy  
o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi +/-5 mm. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.  Złącza w konstrukcji wielowarstwowej 
powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy 
bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 
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Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się  
i spękanych. 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
4. PN-B-11115:1998 Piasek Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla     
 stalowniczego do nawierzchni drogowych 
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni  drogowych 
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno- bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
10.  PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. I informacje, instrukcje – zeszyt 54,  

IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje – zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 

przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe 17.Wytyczne oznaczania 

odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 18.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). 

 
INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA  O  ASFALTACH   WPROWADZONYCH   NORMĄ   PN- EN 12591:2002 (U) 
 
Niniejsza aktualizacja ST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-
BRI3/211/3/03 z dnia 2003-09-22. 
 
Podstawa zmian 
W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania  
w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych. 
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż dotychczasowa norma PN-C- 96170:1965. 
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r. 
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie unieważnia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach 
kontraktowych normy PN-C-96170:1965  
 
ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 
Zalecane lepiszcza asfaltowe 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru    lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania ST 
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Typ mieszanki i 
przeznaczenie 

Tablica zał. A 
KTKNPP 

Kategoria ruchu 

KR1-2 KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

 
Beton asfaltowy do warstwy 
wiążącej 

 
 
Tablica C 

 
 
50/70 

35/50 
DE30 A,B,C DE80 
A,B,C DP30 
DP80 

 
35/50 
DE30 A,B,C DP30 

Mieszanki mineralno- 
asfaltowe do warstwy 
ścieralnej (beton asfaltowy, 
mieszanka SMA, mieszanka 
MNU) 

 
 
Tablica E 

 
50/70 
DE80 A,B,C 
DE150 A,B,C1 

 
50/70 
DE30 A,B,C DE80 
A,B,C1 

 
DE30 A,B,C DE80 
A,B,C1 

 
Uwaga: 1 - do cienkich warstw Oznaczenia: KTKNPP -Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,  
SMA -  mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU -  mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), 
zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, DE, D - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. 
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 
Wymagania wobec asfaltów drogowych 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2. 
 
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 
(U) z dostosowaniem do warunków polskich 
 

L 
p
. 

Właściwości Metoda 
 
badania 

Rodzaj asfaltu 

20/30 35/50 50/70 70/100 100/15
0 

160/22
0 

250/33
0 WŁAŚCIWOŚCI  OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 
25oC 

0,1
m 
m 

PN-EN 1426 20-30 35-50 50-70 70-
100 

100-
150 

160-
220 

250-
330 

2 Temperatura 
mięknienia 

oC PN-EN 1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

3 Temperatura 
zapłonu, nie 
mniej niż 

oC PN-EN 
22592 

240 240 230 230 230 220 220 

 
4 

Zawartość 
składników 
rozpuszczal- 
nych, nie mniej 
niż 

 
% 
m/m 

PN-EN 
12592 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
5 

Zmiana masy po 
starzeniu 
(ubytek lub 
przyrost) nie 
więcej niŜ 

 
% 
m/m 

 
PN-EN 
12607- 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,8 

 
0,8 

 
1,0 

 
1,0 

 
6 

Pozostała 
penetracja po 
starzeniu, nie 
mniej niż 

 
% 

PN-EN 1426  
55 

 
53 

 
50 

 
46 

 
43 

 
37 

 
35 
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7 

Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
mniej niż 

 
oC 

PN-EN 1427  
57 

 
52 

 
48 

 
45 

 
41 

 
37 

 
32 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE  KRAJOWE 

 
8 

Zawartość 
parafiny, nie 
więcej ni 

% PN-
EN 
12606
-1 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
9 

Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
więcej niż 

 
oC 

PN-
EN 
1427 

 
8 

 
8 

 
9 

 
9 

 
10 

 
11 

 
11 

 
1 
0 

Temperatura 
łamliwości, nie 
więcej niż 

 
oC 

PN-
EN 
12593 

Nie 
ok- 
reśla 
się 

 
-5 

 
-8 

 
-10 

 
-12 

 
-15 

 
-16 
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D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z  BETONU ASFALTOWEGO. WAR STWA WIĄŻĄCA  
 
 

1.     PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

1.4.1  Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu   
pojazdów na podłoże. 

 
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

 
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu 
potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

 
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

 
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze zbioru 
mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

 
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę 
wzajemnie klinującą się. 

 
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit. 

 
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

 
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

 
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

 
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063 mm. 

 
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa 
się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

 
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

 
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

 
ACW        - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
PMB        - polimeroasfalt, 
D             - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), d - dolny wymiar sita (przy 
określaniu wielkości ziaren kruszywa), C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD         - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać), 
TBR      - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 

jednak nie jest do tego zobowiązany), 
MOP        - miejsce obsługi podróżnych. 

 
2.    MATERIAŁY 

 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania i  składowania podano  w  STWiORB 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykorzystanie destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania warstw istniejących nawierzchni bitumicznych należy uzgodnić  
z Zamawiającym (Inwestorem), Projektantem i Inżynierem. 

 
2.2. Kruszywo 
 

Według WT-1 Kruszywa 2010 wdrażające PN-EN 13043 na drogach krajowych. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem  

   z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 

łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Destrukt asfaltowy pochodzący z frezowania warstw istniejących nawierzchni bitumicznych 

może  być  stosowany do  wytwarzania betonów asfaltowych na  warstwę wzmacniającą i  warstwę wyrównawczą, w ilości nie 
przekraczającej 5 % masy gotowej mieszanki. Destrukt należy składować w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem  
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i zmieszaniem z innymi materiałami oraz zbrylaniem się, na hałdzie (wysokość hałdy nie powinna przekraczać 2 m, nie można 
dopuszczać ruchu  pojazdów  i  maszyn  po  destrukcie, do  przemieszczania destruktu  powinny być  stosowane ładowarki, nie należy 
stosować spycharek). 
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 1, 2 i 3. 

 
Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
 
 Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg 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 
wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

 
CDeklarowan
a 

 
C50/1
0 

 
C50/10 

Odporność  kruszywa  na  rozdrabnianie  wg  normy 
PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: LA35 LA30 LA3 

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

 
deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość   wg   PN-EN   1097-6,   załącznik   B; 
kategoria nie wyższa niż: WA 24 

Deklarowana 
Gęstość nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie  
o   wymiarze   8/11,   11/16   lub   8/16; kategoria nie 
wyższa niż 

 
F2 

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

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg 
PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 
p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 

Rozpad    krzemianowy    żużla    wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 
p. 19.1: 

 
wymagana odporność 

Rozpad      żelazowy      żużla      wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PNEN 1744-1 p. 19.2: wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 
wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: V3,5 

 
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 
D≤8mm do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego. 
 

 
 
Właściwości kruszywa 

 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4  KR5÷KR6  

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

GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
wg kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria 
nie wyższa niż: 

 
f10 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: 
MBF10 

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

 
Ecs 
Deklarowana 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 
9 WA 24 

Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 
p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 
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Właściwości kruszywa 

 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4  KR5÷KR6  

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: 
 

GF85 lub GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe 
niż wg kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria 
nie wyższa niż: 

 

f16 
Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa 
niż: MBF10 

 

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej z betonu asfaltowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.      Wypełniacz 
 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN i wg WT-1 
Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Wymagania dla wypełniacza podano  
w Tablicy 4. 
 

Tablica  4.  Wymagane  właściwości  wypełniacza  do  warstwy  wiążącej  i wyrównawczej  z  betonu asfaltowego. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.      Lepiszcza 
 

Należy stosować  asfalty drogowe  wg  PN-EN  12591  [27].  Rodzaj  stosowanego lepiszcza asfaltowego podano w tablicy 5. 
 
 

Tablica 5. Zalecane lepiszcze asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACW 

Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy 

KR3 – KR4 

KR5 – KR6 

 
AC16W 

 
35/50 

 
 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4  KR5÷KR6  

Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: 
MBF10 

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

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

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

 
V28/4
5 

 
 

 

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

 
R&B8/25 

Rozpuszczalność  w  wodzie  wg  PN-EN  1744-1, 
kategoria nie wyższa niż: WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
wg PN-EN 196-21, kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość  wodorotlenku  wapnia  w  wypełniaczu 
mieszanym, wymagana kategoria: Ka 

Deklarowana 

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

na 
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Asfalt drogowy powinien spełniać wymagania podane w Tablicy 6. 

 
Tablica 6. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych 
w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 
 
2.5. Środek adhezyjny 
 
 

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinno wykazywać powinowadztwo fizykochemiczne, zapewniające 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa 
i  odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na  działanie wody.  W  celu  poprawy powinowadztwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa 
należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa  
i lepiszcza. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, stosując 
kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagana 
przyczepność nie mniej niż 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 
producenta. 

 
 
2.6. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi 

 
 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego  
w  różnym  czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi  
w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję  asfaltową  według  PN-EN  13808  [58]  lub  inne  lepiszcza  według  norm  lub  aprobat 

technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

–   nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
–   nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

 
Lp. Właściwości Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 

WŁAŚCIWOŚCI  OBLIGATORYJNE  

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

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50-58 
 

3 Odporność na starzenie 

w 163
0

C 

 
°C 

 
 

 
PN-EN 12607-1 

 

3a Pozostała penetracja % ≥ 53 
 

3b Wzrost temperatury 
mięknienia 

 
°C 

 
≤ 8 

 
3c Zmiana masy 

a) 
(wartość 

bezwzględna) 

 
% 

 
≤ 0,5 

4 Temperatura zapłonu °C PN-EN 2592 ≥ 240 

5 Rozpuszczalność % m/m PN-EN 12591 ≥ 99,0 
a) 

Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE  KRAJOWE  

 
6 

 
Indeks penetracji 

 
- PN-EN 12591 Zał. 

A 

 
NR 

7 Lepkość dynamiczna Pa·s PN-EN 12596 NR 
 

8 Temperatura łamliwości 
wg Frassa 

 
°C 

 
PN-EN 12593 

 
≤ -5 

 
9 Lepkość kinematyczna 

w 135
0

C 
2  

  mm /s 

 
PN-EN 12595 

 
NR 
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Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 
14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 
2.7.      Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji 
 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] zgodne z SST D-04.03.01. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych  
z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
3.         SPRZĘT 
 
3.1.      Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu asfaltowego. Wytwórnia powinna być o wydajności co najmniej 100 Mg/h,  
 a proces produkcji mieszanki sterowany elektronicznie (w tym naważanie), 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego sterowanych elektronicznie i wyposażonych  
 w płytę wstępnego zagęszczania z układem grzewczym. Układarki winny umożliwić układanie mieszanki pełną szerokością 

jezdni, 
-    skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego 

(odchyłka dozowania nie może przekraczać  10 % ustalonej jednostkowej ilości dozowania), 
-    walców: lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
-    walców ogumionych, 
-    samochodów specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego 

 
4.         TRANSPORT 
 
4.1.      Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.      Transport materiałów 
 
4.2.1.   Asfalt 
 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Może się on odbywać w: 
-    cysternach kolejowych, 
-    cysternach samochodowych 
-    bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 
4.2.2.   Wypełniacz 
 

Wypełniacz luzem  należy przewozić pojazdami przystosowanych do  przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem  
i uszkodzeniem worków. 

 
4.2.3.   Kruszywo 
 

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

 
4.2.4.  Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  przewożona  w  warunkach  zapewniających 
minimalne straty cieplne w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania 
i zagęszczenia. 
W tym celu Wykonawca powinien: 
- używać pojazdów specjalistycznych (samowyładowczych – wysokotonażowych o możliwe wysokich wskaźnikach koncentracji ładunku 

(wysokości ładunku na skrzyni) i mocy (na masę pojazdu z ładunkiem), 
-    ocieplić materiałem termoizolacyjnym skrzynię ładunkową (podłogę i burty), 
-    zastosować osłonę ładunku (owiewka nad kabiną oraz miedzy kabiną a skrzynią), 
-    zabezpieczyć szczelnie od góry skrzynię ładunkową za pomocą opończy, 
-    korzystać z pojazdów z podgrzewaną spalinami skrzynią ładunkową, 
- przeanalizować trasę przewozu masy bitumicznej pod kątem minimalizacji czasu przejazdu przy założeniu średniej prędkości 

roboczej 40 km/h, 
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- zdyscyplinować kierowców celem unikania postoju podczas przewozu gorących mieszanek, zminimalizować czasy postoju 
pod załadunkiem i rozładunkiem, 

- w porze chłodnej stosować podgrzewania podłoża przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, (przy rozruchu układania mas – wymóg 
konieczny). 

 
5.         WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne zasady wykonania Robót 
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.      Projektowanie mieszanek mineralno- asfalt owych 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
(AC16W). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w Tablicy 7. 

Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, 
określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC5S dla KR1-2, tablica 16, gdzie Bmin6,0=6,0%) przy założonej 

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

minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania: α = 2,650 / ρα 
 

Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
 
ρα = P1+P2+...Pn / (P1+P2+...Pn  / ρ1+ρ2+...ρn ) 

 
gdzie: 

P1+P2+...Pn    =   procentowa   zawartość   poszczególnych   frakcji   kruszyw   (składników   mieszanki mineralnej) 
ρ1+ρ2+...ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

 
Minimalna zawartość lepiszcza w  zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkości 
dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania. 

Wymagane  właściwości mieszanki  mineralno-asfaltowej podane  są  w  tablicach  8  i  9    - projektowanie empiryczne. 
 
 
 

Tablica 7.  Uziarnienie  mieszanki mineralnej  oraz  zawartość  lepiszcza  do  betonu  asfaltowego do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) 

 
 
 
Właściwość 

Przesiew,  [% (m/m)] 

AC 11 W AC 16 W AC 16 W AC 22 W 

KR1-2 KR1-2 KR3-6 KR3-6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od   od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 

8 60 85 - - 55 85 45 70 

2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, 
wzór(2) 

 
Bmin4,6 

 
Bmin4,4 

 
Bmin4,4  

 
Bmin4,2 

 
 

Tablica 8.  Wymagane   właściwości   mieszanki   mineralno-asfaltowej   do    warstwy   wiążącej   i wyrównawczej, przy ruchu 
KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) 

 
 
 

Temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W  tej tablicy najniższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno- 
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Na wytwórni ma być wdrożony certyfikowany system ZKP. 

 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
„Przebudowa ul. Ko ścielnej w Kobielicach na odcinku od skrzy żowania z ul. Stara Droga o długo ści około 230mb wraz z budow ą parkingu i odwodnienia”  

 

Usługi In żynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

43

 

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

 
 
 
 

 
 
 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 

lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 

deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 
właściwościach. 

 
5.4.      Przygotowanie powierzchni podbudowy pod w yrównanie mas ą mineralno– asfaltow ą oraz pod uło żenie warstwy wi ążącej 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego oraz do wykonania warstwy wiążącej, 
powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania 
oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w STWiORB D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej, zaakceptowanej 
przez  Inżyniera,  układanej  warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na  głębokość  pozwalającą  na  jej  ułożenie.  
Frezowanie  nawierzchni  należy  wykonać  zgodnie z STWiORB D.05.03.11 „Frezowanie bitumicznych warstw istniejącej 
konstrukcji nawierzchni”. 

 
5.5.      Połączenie mi ędzy warstwowe 
 

Przed  ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzednią warstwę) należy skropić emulsją  asfaltową,   
w  celu  zapewnienia  odpowiedniego  połączenia  między warstwowego, w  ilości ustalonej w SST D-04.03.01. Wytrzymałości na 
ścinanie dla odpowiedniego połączenia między warstwowego ma spełniać wymagania SST D-04.03.01 

 
5.6.      Próba technologiczna i odcinek próbny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustalony  skład  wejściowy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien  przed  ostatecznym zastosowaniem być sprawdzony w warunkach 
budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej i   odcinka  próbnego.  Próba  technologiczna  ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  
właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. Odcinek próbny o długości co najmniej 50m  powinien być  
wykonany przez Wykonawcę w  warunkach zbliżonych do  warunków budowy. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po 
zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7 Zakładowa Kontrola Produkcji 
 

Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. 
W  ramach Zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzić produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników, zgodnie  
z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21. 
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest  miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega  
w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, 
jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 11 odchylenia te zawierają 
poprawkę ze względu na dokładność pobierania próbki i przebieg badania. 

 

 
Lepiszcze asfaltowe 

Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 35/50 od 155 do 195 

 
 

Właściwość 

 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

 
Metoda i warunki 

badania 

Wymiar mieszanki 

 
AC16W AC22W 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 2×75 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4  
Vmin4,0  Vmin4,0 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

 
C.1.3,ubijanie, 2×75 

uderzeń 

 
 

PN-EN 12697-8, p. 4 

 
Vmin4,0  Vmin4,0 

 
Vmax7,0  Vmax7,0 

 
Odporność na 

deformacje trwałe 
a)

 

 
 

C.1.20, wałowanie, P  - P100 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-

20, D.1.6, 60ºC, 10 000 
cykli 

 
WTSAIR 0,15 WTSAIR 0,15 

 
PRDAIR9,0 

 
PRDAIR9,0 

Odporność na C.1.1,ubijanie, 2×35 PN-EN 12697-12, 
 

ITSR80 ITSR80 
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Tablica 11. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z 
dokumentacją projektową. 
 
 
 
 
 

Przechodzi przez sita 
(procenty) [%] 

 
Dopuszczalne odchylenie 

pojedynczej próbki od 
założonego składu [%] 

 
Dopuszczalne odchylenie 

średnie od założonego składu 
[%] 

 
Mieszanki 
drobno- 
ziarniste 

 
Mieszanki 
grubo- 
ziarniste 

 
Mieszanki 
drobno- 
ziarniste 

 
Mieszanki 
grubo- 
ziarniste 

D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5 

D/2 lub sito 
charakterystyczne dla 

kruszywa grubego 

 
±7 

 
±9 

 
±4 

 
±4 

2mm ±6 ±7 ±3 ±3 

 
 

sito charakterystyczne dla 
kruszywa drobnego 

 
±4 

 
±5 

 
±2 

 
±2 

0,063mm ±2 ±3 ±1 ±2 

Zawartość rozpuszczalnego 
lepiszcza 

 
±0,5 

 
±0,6 

 
±0,3 

 
±0,3 

 
Należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości każdego z parametrów podanych w tablicy 11 w odniesieniu do 

wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń każdego z tych parametrów z ostatnich 32 analiz powinna być 
zachowana. 

Jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 11 lub, jeśli 
średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 11), to 
wyrób jest niezgodny z wymaganiami. 

 
5.8.      Wbudowywanie i zag ęszczanie warstwy wyrównawczej i wi ążącej z betonu asfaltowego 
 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w D-04.03.01. 

Transport  mieszanki  mineralno-asfaltowej  asfaltowej  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura 
otoczenia  w  ciągu  doby  nie  powinna  być  niższa  od  temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura otoczenia może być niższa  
w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego  
wiatru (V > 16 m/s). 
W   wypadku   stosowania   mieszanek   mineralno-asfaltowych   z   dodatkiem   obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy 
indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 
 
Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przystąpieniem do robót  
w czasie robót 

Warstwa wiążąca i wyrównawcza + 5 ≥ +5 

 
 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 
 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC 
 
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia [%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC16W, KR3÷KR6 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania 
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego 
należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

 
 
5.9.      Utrzymanie wyrównanej i wzmocnionej podbu dowy 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia  na  niej  następnych 
warstw  nawierzchni. Wszelkie  uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny. 

 
5.10.    Połączenia technologiczne 
 
5.10.1. Uwagi ogólne 
 

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużne nie można umiejscawiać w śladzie kół. Należy 
unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych 
pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi jezdni 

 
5.10.2. Złącza 
 
5.10.2.1. Technologia rozkładania „gor ąco przy gor ącym” 
 

Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajność wstępnego zagęszczania stołami rozkładarek muszą 
być do siebie dopasowanych. Przyjęta technologia robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy 
technologicznej. 

 
5.10.2.2. Technologia rozkładania „gor ąco przy zimnym” 

Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie zagęszczoną, bez 
pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. 

Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złączy w ilości co najmniej 50 g na 1 
cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

 
5.10.2.3. Zakończenie działki roboczej 

Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 
temperatura mieszanki obniży się poza dopuszczalną granicę. W takim  wypadku  wykonywanie  warstwy  technologicznej  z  mieszanek  
wałowych  należy  poprzedzić 
usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź 
należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz, w ilości co najmniej 50g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

 
5.10.2.4. Spoiny 

Spoiny wykonywane są w przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstw wiążącej i ścieralnej z  urządzeniami 
nawierzchni lub  ją  ograniczającymi. Spoiny wykonuje się  z materiałów termoplastycznych  (taśmy,  pasty  itp.).  Grubość  materiału  
termoplastycznego do  spoiny  powinna wynosić: 
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm 
- nie mniej niż 15mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5cm 

 
6.         KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do  obrotu i  powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew.  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót, określone przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 

Badania dzielą się na: 
–     badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
–     badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
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6.3.2. Badania Wykonawcy 
 

Badania  Wykonawcy są  wykonywane przez  Wykonawcę lub  jego  zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej 
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. 
Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy 
niezwłocznie usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Jeżeli 
wyniki badań kontrolnych Inżyniera, o których mowa w pkt. 6.3.3 wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to podstawą do 
odbioru będą wyniki badań Inżyniera. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz w ramach własnego nadzoru podano w Tablicy nr 14 i 15. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablica 14 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
Materiały wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej 

1 Właściwości asfaltu (penetracja lub temperatura 
mięknienia co 300 Mg) 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

2 Właściwości wypełniacza (uziarnienie, gęstość i wilgotność) - zatwierdzenie źródła przed użyciem 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

3 Właściwości kruszywa (uziarnienie, a kształt i wskaźnik 
przekruszenia co 2000 Mg) 

- zatwierdzenie źródła przed użyciem, 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

4 Właściwości dodatków (ocena organoleptyczna) - zatwierdzenie źródła przed użyciem, 
- przy każdej zmianie źródła dostawy 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 
Tablica  15  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  Wykonawcy prowadzonych  w  ramach własnego nadzoru 
 
 

Lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Temperatura powietrza Co  najmniej  3  razy  dziennie,  w  tym  jeden  raz  przed 
przystąpieniem do robót (punkt 8.5 WT-2) 

2 Temperatura mieszanki mineralno- 
asfaltowej podczas wykonywania 
nawierzchni 

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu do zasobnika 
rozkładarki 

3 Grubość wykonywanej warstwy Nie rzadziej niż co 25 m w osi i na brzegach warstwy 
(punkt 8.5 WT-2) 

4 Szerokość warstwy Minimum   w   miejscach   przekrojów   poprzecznych   z 
dokumentacji projektowej 

5 
Zawartość   asfaltu   i   uziarnienie   mieszanki 
mineralno- asfaltowej pobranej w wytwórni 

Minimalna ilość według Produkcyjnego 
Poziomu Zgodności wytwórni 

6 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Minimalna ilość według Produkcyjnego 
Poziomu Zgodności wytwórni 

5 Temperatura składników mieszanki mineralno- asfaltowej  
dozór ciągły 

7 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w 
wytwórni każdy pojazd przy załadunku 

8 
Sprawdzenie wizualne jednorodności mieszanki 
mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku 

9 Ocena wizualna przydatności samochodów każdy pojazd przed rozpoczęciem pierwszego załadunku 

10 Ocena wizualna czystości samochodów  
każdy pojazd przed rozpoczęciem załadunku 
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5 Spadki poprzeczne warstwy Minimum   w   miejscach   przekrojów   poprzecznych   z 
dokumentacji projektowej 

6 Równość podłużna warstwy Pomiar na każdym pasie ruchu łatą 4-metrową co 10 m 
lub metodą równoważną, (punktu 8.7.2. WT-2) 

7 Równość poprzeczna warstwy Każdy pas ruchu łatą 4-metrową co 10 m  (punkt  8.7.2. 
WT-2 

8 Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar   rzędnych   niwelacji   podłużnej   i   poprzecznej 
według dokumentacji projektowej 

9 Ukształtowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi według dokumentacji projektowej 

10 Ocena wizualna jednorodności 
powierzchni warstwy 

Ocena ciągła 

11 Ocena wizualna jakości wykonania 
złączy podłużnych i poprzecznych oraz 
obramowania lub krawędzi warstwy 

Ocena ciągła na całej długości złączy i krawędzi 

12 Zagęszczenie warstwy Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia, pobrana 1 próbka 
na każde 500mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 

13 Wolna przestrzeń w warstwie Oznaczenie  wolnej  przestrzeni,  pobrana  1  próbka  na 
każde 500mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 

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

 
6.3.3. Badania kontrolne In żyniera 
 

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)  oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Próby do badań kontrolnych są pobierane w obecności 
Inżyniera. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera wykażą, że raporty z badań Wykonawcy są niewiarygodne, podstawą odbioru będą 
wyniki badań kontrolnych Inżyniera. Do przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez 
niego placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. Inżynier może zmienić częstotliwość i zakres (rodzaj) 
badań kontrolnych jeżeli zdecyduje, że istnieje taka konieczność. 
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Inżynierowi przy pobieraniu i wykonywaniu badań na miejscu budowy jeżeli 
zaistnieje taka konieczność. W przypadku, gdy Inżynier uzna, że wyniki badań  Wykonawcy są  niewiarygodne, badania  kontrolne 
będą  przeprowadzane z  częstotliwością podaną w Tablicy 15 do czasu usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Jeżeli Inżynier nie 
wniesie żadnych zastrzeżeń co do wyników Wykonawcy, badania kontrolne będą przeprowadzane w ilości nie mniejszej niż 10% z ilości 
podanej w tablicy 15. 

 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16. 

 
 

Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych 
 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 
a), b)

 
Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa Wskaźnik 

zagęszczenia 
a) 

Spadki 
poprzeczne Równość 
Grubość warstwy 

Zawartość wolnych przestrzeni 
a)

 

a) jedna próbka na każde 1000mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 
b)    

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 

dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego 
odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być 
mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
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Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 
częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3.5. Badania arbitra żowe 
 
 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub 
Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. 

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub  wskaźnika  zagęszczenia 
należy złożyć  w  ciągu  2  miesięcy od  wpływu  reklamacji ze  strony 
Zamawiającego. 

 
 
6.4. Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
 
 
6.4.1. Uwagi ogólne 
 

Uziarnienia każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej  do warstwy wiążącej pobranej zza rozściełacza przed jej 
zagęszczeniem nie może odbiegać od wartości projektowej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą być większe niż 
podane poniżej: 

 
 

Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanek 
 

 
 
Lp. 

 
Przechodzi przez sita 

(procenty) [%] 

 
Dopuszczalne odchylenie od 

założonego składu dla mieszanek 
gruboziarnistych [%] 

1 D ±5 

 
2 

D/2 lub sito 
charakterystyczne dla 

kruszywa grubego 

 
±4 

3 2mm ±3 

 
4 

sito charakterystyczne dla 
kruszywa drobnego 

 
±2 

5 0,063mm ±2 

 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. Zawartość 

rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie 
może odbiegać od wartości projektowanej z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki równej ±0,3%. Po uwzględnieniu odchyłki zawartość 
rozpuszczalnego lepiszcza w mma nie może być mniejsza niż Bmin. 

 
 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
 

 
6.4.2.1. Grubo ść warstwy 
 

 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] może odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 17. 
W wypadku określania średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma 

prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka 
częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 
całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
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Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, 
[%] [65] 

 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
a)

 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m
2 

lub 
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 

niż 1000 m
2 

lub 
2. – mały odcinek budowy 

 
 
 
≤ 10 

 
≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 

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

 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zag ęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej  warstwy,  wyrażone  wskaźnikiem  zagęszczenia oraz  zawartością wolnych przestrzeni, nie może 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w Tablicy 13. Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według  

   PN-EN 12697-6 [32]. 
Określenie gęstości należy wykonać według PN-EN 12697-5. 

 
6.4.2.3. Zawarto ść wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 

Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie wiążącej i wyrównawczej   nie może przekroczyć dopuszczalnego 
przedziału podanego w Tablicy 13. 

 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 
 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m  oraz w punktach głównych łuków poziomych. 
   Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
 
 
6.4.2.5. Równo ść podłu żna i poprzeczna 
 
 

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę  
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. 
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę  

z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym 
do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona  
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 
Wymagania dotyczące równości podłużnej i poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

 
 
6.4.2.6. Pozostałe wła ściwo ści warstwy asfaltowej 

 
Szerokość  warstwy,  mierzona  10  razy  na  1  km  każdej  jezdni,  nie  może  się  różnić  od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm. 
Rzędne  wysokościowe,  mierzone  co  10  m  na  prostych  i  co  10  m  na  osi  podłużnej  i krawędziach, powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym  co  najmniej 95%  wykonanych pomiarów nie  może  
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
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7.          OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

 
7.2.      Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m 
2   

(metr kwadratowy) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.      Ogólne zasady odbioru Robót 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary  
i  badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2.      Odbiór Robót ulegaj ących zakryciu 

 
Roboty związane z wykonaniem wyrównania i warstwy wiążącej należą do Robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone  
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
 
 

9.         PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w  STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.      Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m
2 

warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą                    
asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzętu. 

 
 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
 

1.     D-M-00.00.00           Wymagania ogólne 
 

 
10.2 Normy 

 
 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 

  węgla i alkaliów w cemencie 

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

  uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie  składu 

  ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie  kształtu 

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

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

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

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

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

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

12. PN-EN 1097-2 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Metody 

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

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

  Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości 
  na sicie 

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

  podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 
  wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

  Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

  wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT i  
  Jw. Część 3: Metoda RFT PN-EN 12607-3 
   

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

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

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

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

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



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 „Przebudowa ul. Ko ścielnej w Kobielicach na odcinku od skrzy żowania z ul. Stara Droga o długo ści około 230mb wraz z budow ą parkingu i odwodnienia”  

 

Usługi In żynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 32 424 01 16, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

52

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

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

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

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  

asfaltowych na gorąco –  Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846             Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  czasu  wypływu   
  emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847         Asfalty   i   lepiszcza   asfaltowe   –   Oznaczanie   sedymentacji   emulsji  
  asfaltowych 
43.    PN-EN 12850                 Asfalty   i   lepiszcza   asfaltowe   –   Oznaczanie   wartości   pH   emulsji 

asfaltowych 
44. PN-EN 13043            Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 

   45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
  przez odparowanie 
   46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 

indeksu    rozpadu    kationowych    emulsji    asfaltowych,    metoda    z 
wypełniaczem mineralnym 

     47.    PN-EN 13108-1                Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
     48.    PN-EN 13108-20        Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

  49. PN-EN 13179-1                Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –  
   Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
  50. PN-EN 13179-2               Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2:  
   Liczba bitumiczna 
  51.    PN-EN 13398                  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

 modyfikowanych 
 52. PN-EN 13399                Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 
   asfaltów 
 53. PN-EN 13587                  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru 
   ciągliwości 
 54.    PN-EN 13588                Asfalty i  lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metodą testu wahadłowego 
 55. PN-EN 13589               Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  ciągliwości  modyfikowanych asfaltów –  
  Metoda z duktylometrem 
 56.    PN-EN 13614                  Asfalty   i   lepiszcza   asfaltowe   –   Oznaczanie   przyczepności   emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
 57.    PN-EN 13703                  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
 58. PN-EN 13808               Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  kationowych  emulsji  
  asfaltowych 
 59.    PN-EN 14023                  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

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

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

     Clevelanda 
 64     PN-EN 12697-1          Mieszanki  mineralno-asfaltowe –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- 

     asfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
 65     PN-EN 12697-2          Mieszanki  mineralno-asfaltowe –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- 

     asfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
 66     PN-EN 12697-5          Mieszanki  mineralno-asfaltowe –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- 

     asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości 
 67 PN-EN 12697-10       Mieszanki  mineralno-asfaltowe –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- asfaltowych na gorąco –  
                                        Część 10: Zagęszczalność 
 68 PN-EN 12697-23       Mieszanki  mineralno-asfaltowe –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- asfaltowych  
                  na  gorąco  –  Część  23:  Odporność mieszanek  mineralno- asfaltowych na rozciąganie pośrednie 
 69     PN-EN 12697-28       Mieszanki  mineralno-asfaltowe –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- 

    asfaltowych na gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania  
    zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 

 70 PN-EN 12697-29       Mieszanki  mineralno-asfaltowe –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- asfaltowych na gorąco –  
                                       Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej 
 71 PN-EN 12697-30       Mieszanki  mineralno-asfaltowe –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- asfaltowych na gorąco –  
                             Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie 
 72 PN-EN 12697-33       Mieszanki  mineralno-asfaltowe –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- asfaltowych na gorąco –  
                             Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych urządzeniem wałującym 
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10.3.    Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)  
 

64.  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2008.  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych, Warszawa 2008 
 

10.4.    Wymagania  techniczne  (zalecane  przez  G eneralnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i Autostrad ) 
 

65. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
                utrwaleń na drogach krajowych Warszawa 2010 

66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2010 
 

10.5.    Inne dokumenty  
 
 

67. Aprobaty techniczne 
68. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –  

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-05.03.23a NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ I PŁYT AŻUROWYCH 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z  „Przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Stara Droga o długości około 230mb 
wraz z budową parkingu i odwodnienia” 
 
1.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór nawierzchni, z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm., oraz z płyt ażurowych 40/60.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Koryto - element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji parkingu, promenady, 
chodnika. 
l .4.2. Podsypka warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu . 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 
„Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, SST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Nadzór. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie 
później niż 3 tygodnie. 
Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, piasku, kruszywa) 
dołączony powinien być dokument (deklaracja zgodności) potwierdzający jego jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. 
Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 
 
2.2. Brukowa kostka betonowa 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8cm. 
Beton kostki powinien spełniać wymagania: 
- klasa nie niższa niż C25/30 (wytrzymałość na ściskanie 
- nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
- mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
-ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 
- dla długości i szerokości ±3 mm, 
- dla grubości ± 5 mm. 
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2 mm 

przy grubości elementu ≤ 8 cm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać 
zgodnie z PN-80/B-10021. 
W razie wystąpienia wątpliwości Nadzór może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres 
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań. 
 
2.4. Materiały na podsypk ę i wypełnienia szczelin pomi ędzy ściankami bocznymi 
Należy stosować piasek zwykły spełniający wymagania PN-B-11113. 
 
2.5. Materiały do posadowienia 
Podłoże pod nawierzchnię stanowią: 
2.5.1.Jezdnia 

• Warstwa mrozoochronna (pospółka, żwir) – 10cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm – 20cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm – 10cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
• podsypka cementowo piaskowa 1:4  3cm, 
• Kostka betonowa grubości 8cm szara 

2.5.2. Zjazdy 
• Warstwa mrozoochronna (pospółka, żwir) –  10cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/63mm– 20cm, 
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• podsypka cementowo piaskowa 3cm, 
• Kostka betonowa  grubości 8cm czerwona 

2.5.3. Opaska 
• Warstwa mrozoochronna (pospółka, żwir) –  10cm 
• Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 gr. 20cm 
• Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm koloru szarego na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3cm. 

2.5.4. Miejsce przeznaczone do parkowania: 
    -konstrukcja nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych:  

• Warstwa mrozoochronna (pospółka, żwir) –  10cm 
• Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 gr. 15cm 
• Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 gr. 10cm 
• Nawierzchnia z płyt ażurowych 40/60 o gr.10cm, na posypce z pospółki 8/16 o gr. 10cm 

    -konstrukcja nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej: 
• Warstwa mrozoochronna (pospółka, żwir) –  10cm  
• Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 gr. 15cm 
• Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 gr. 10cm 
• Nawierzchnia z kostki betonowej o gr.10cm, na posypce z pospółki 8/16 o gr. 10cm 

 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z osłoną 
z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Do rozścielenia podsypki piaskowej oraz podbudowy z kruszywa można stosować małe spycharki, równiarki 
a do zagęszczania również małe walce statyczne i wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach l przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki 
transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich 
opakowaniu lub palecie transportowej. Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 
- oznaczenie(określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 
Zasady transportu pozostałych materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT , 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Koryto 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is > 1,0 
wyznaczony wg metody I lub II normy PN-B-04481. 
Podłoże gruntowe powinno mieć zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podłużne oraz przechyłki na 
łukach. 
 
5.3. Wymagania dla podbudowy 
Szczegółowe zasady wykonania podbudowy zgodnie z ST D.04.04.02. Wymagany 
moduł odkształcenia przy obciążeniu wtórnym E2 80 MPa dla chodników oraz zjazdów. 
- Podbudowę należy układać na zagęszczonej warstwie odcinającej z piasku grubości 3cm, 4 cm 
 
5.4. Wymagania dla warstwy ścieralnej z elementów betonowych 
a) brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z i piasku, 
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową; grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni 
powinna wynosić 3 cm, 4 cm, 
b) warstwa ścieralna jednego typu konstrukcji nawierzchni powinna być wykonana z elementów o 
jednakowej grubości, 
c) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może 
przekraczać 2 mm, 
d) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.) 
powinna wystawać 3+5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń, 
e) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm, 
f) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o 1/2 szerokości, 
g) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia 
znajdowała się 1 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika, 
h) elementy betonowe na łukach należy układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo, jednak nie szerzej 
niż 9 mm, 
i) spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu, 
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j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; zagęszczanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku 
wyżej położnej w kierunku poprzecznym kształtek, 
k) po ubiciu należy szczelny uzupełnić piaskiem. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 
przeprowadzonych bada zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej ST. 
 
6.2.1. Kontrola materiałów 
Należy sprawdzić: 
a) kostki betonowe 
- wygląd zewnętrzny 
- kształt i wymiary 
- wytrzymałość na ściskanie na całych kostkach betonowych i próbkach wyciętych z obrzeży o 
wymiarach 110x170 mm za pomocą prasy wg PN-B-06250 – w przypadkach wątpliwych 
- nasiąkliwość betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg 
PN-B-06250 – w przypadkach wątpliwych 
- odporność na działanie mrozu wg PN-B-06250 – w przypadkach wątpliwych 
- ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 – w przypadkach wątpliwych 
b) materiały do podsypek i wypełnień spoin: 
- piasek o uziarnieniu wg PN-B-06714/15, zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12, 
zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714/26 – w przypadkach wątpliwych i 
każdorazowo przy zmianie źródła dostawy.  
 
6.2.2. Kontrola podło ża gruntowego 
a) zagęszczenie wg metody I lub II normy PN-B-04481 - w 2 punktach działki roboczej, 
b) ukształtowanie powierzchni podłoża co 20 m, 
- spadek poprzeczny; dopuszczalna tolerancja ±0,5%, 
- spadek podłużny; dopuszczalna tolerancja ±0,3%, 
- równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym; dopuszczalna tolerancja 
±20 mm, 
- rzędne wysokościowe; dopuszczalna tolerancja ± 2 cm, 
- szerokość koryta; dopuszczalne tolerancja ± 5 cm. 
 
6.2.3. Kontrola wykonania podbudowy 
Należy wykonać zgodnie z D.04.02.02. przy czym nośność badać nie rzadziej niż 2 razy na działkę roboczą. . 
Dopuszczalne tolerancje wykonania w zakresie cech geometrycznych jak w punkcie 6.2.2.b). 
 
6.2.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowe j 
Należy sprawdzić: 
a) grubość warstwy podsypki - w 5 punktach roboczych, dopuszczalne odchyłki grubości ± l cm, 
b) rzędne wysokościowe - co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych 
- ± l cm, 
c) ukształtowanie w planie co 50 mb, f d) szerokość - co 20 mb, dopuszczalne odchyłki - ± 5 cm, 
e) równość w profilu podłużnym - co 20 mb mierzona łatą 4 metrową , nierówności nie mogą przekroczyć 8 
mm, 
f) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, prześwity pod łata profilową nie mogą 
przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%, 
g) szerokość i wypełnienie spoin - w 5 punktach działki roboczej - spoiny muszą być wypełnione na pełną 
głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową l m2 ułożonej kostki betonowej. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania 
ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Odbioru dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników badań i 
pomiarów wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za jednostkę należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik 
pomiarów i badań. Cena jednostki obmiarowej l m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- wykonanie koryta pod konstrukcję, 
- wykonanie warstwy z piasku, 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
- ułożenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem, 
- wypełnienie spoin, 
- wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-06250 Beton zwykły. 
4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
5. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
6. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
7. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
piasek. 
10.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 
do próbki. 
11.PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
12.BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
13.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą. 
14.ProjektPN-S- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów 
betonowych. Wymagania i badania. IBDiM., 30 czerwca 1997r. 
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D-06.03.01.  ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy i 
uzupełnieniem zaniżonych poboczy i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach. 
 
2. MATERIAŁY 
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia 
gruntowa naturalna”. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

• zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
• równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
• równiarek do profilowania, 
• ładowarek czołowych, 
• walców, 
• płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
• przewoźnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu 
gruntu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym Ścinanie poboczy należy przeprowadzić  
od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem. 
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody  
i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według 
normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 
 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych  
do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej,  
a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w ST D-05.01.01 „Nawierzchnia 
gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie  
z PN-B-04481 [1]. 
Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj 
sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek 
poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 
  
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje 
optymalny skład mieszanki według ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań Minimalna 
liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki 

2 Wilgotność optymalna mieszanki 
uzupełniającej 2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu 
2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub 
uzupełnianych poboczach 2 razy na 1 km 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
 

 
Lp. 

Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna  
co 50 m 

3 Równość poprzeczna 

 
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +/-1%. 
Nierówności podłużne i poprzeczne  należy  mierzyć  łatą  4-metrową  wg  BN-68/8931-04 Maksymalny prześwit pod łatą nie może 
przekraczać 15 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2. BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
3. BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 „Przebudowa ul. Ko ścielnej w Kobielicach na odcinku od skrzy żowania z ul. Stara Droga o długo ści około 230mb wraz z budow ą parkingu i odwodnienia”  

 

Usługi In żynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 32 424 01 16, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

60

D-07.02.01.  OZNAKOWANIE PIONOWE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania  
 
Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja   techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy  zlecaniu i realizacji robót  
na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem i odbiorem oznakowania 
pionowego stosowanego na drogach, w postaci: znaków ostrzegawczych, znaków zakazu i nakazu, znaków informacyjnych, kierunku, 
miejscowości i znaków uzupełniających. 
Należy stosować znaki odblaskowe z folii odblaskowej II generacji na podkładzie ocynkowanej z grupy wielkości średnie. 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  
 
Określenia podstawowe 

 
1.1.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji   
wsporczej. 
1.1.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być wykonana  
z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana. 
1.1.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako malowane lub 
oklejane (folią odblaskową lub nie odblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku 
może być zatopione w tarczy znaku. 
1.1.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje właściwości 
odblaskowych). 
1.1.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu  
powrotnym - współdrożnym). 
1.1.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz  
z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 
1.1.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 
1.1.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz znaku. 
1.1.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 
1.1.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 
1.1.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  
w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Aprobata techniczna dla materiałów 
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 
 
Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji znaków mogą być wykonywane jako: 
prefabrykaty betonowe, 
z betonu wykonywanego „na mokro”, z betonu 
zbrojonego, 
inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B- 19701 [2]. 
 
Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3] . Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej 
niż klasa betonu. 

Woda 
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250[4] 
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Pręty zbrojenia 
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [5]. 

 
Tarcza znaku 
 
   Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać 
pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

 
Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne 
dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
- instrukcję montażu znaku, 
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
- instrukcję utrzymania znaku. 

 
Materiały do wykonania tarczy znaku 
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa ocynkowana 

 
   Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości, co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem 
ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją,  
np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej 
technologii. 
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. 
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż 
przewidywany okres użytkowania znaku. 
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

 
Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub 
nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % 
największego wymiaru znaku. 
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach 
technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników aluminiowych lub odpowiednio 
ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki 
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku 
składanego nie mogą być większe od 0,8 mm. 
 

Znaki odblaskowe 
 

Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej 
(odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. 
 

Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej 
trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie doklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz 
na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu 
lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały 
powinny być uzgodnione z producentem folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne 
jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową 
powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

- 2 mm dla znaków małych i średnich, 
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż: 
- 2 mm dla znaków małych i średnich, 
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych 
usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o 
wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 
0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie 
większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nieprzekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie 
większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nieprzekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie 
większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach  
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1200 x 1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi być 
bezzwłocznie wymieniony. W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii 
do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich 
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie  
po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczających 2,0 mm w każdym 
kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się  
w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia  
do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nie odblaskową barwy ciemno- szarej  (szarej  
naturalnej)  o  współczynniku luminancji 0,08 do 0,10  - według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych”. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 mm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali 
cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą 
ochronną. 
 
Materiały do monta żu znaków 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak 
śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany zgodnie  
z BN-88/6731-08 [14]. 
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami 
innych klas. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać  
na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. Znaki powinny być przechowywane  
w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 
3. SPRZĘT 

 
1.2. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
- środków transportowych do przewozu materiałów, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- sprzętu spawalniczego, itp. 

 
4. TRANSPORT 

 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. Transport 
kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3]. 
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi  
w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno  
być symetryczne. 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi  
w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
1.4. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy  wyznaczyć: 
lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała 
możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1%, 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2cm,   
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- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, 
przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28]. 

 
Wykonanie spawanych zł ącz elementów metalowych 

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-69011 [20]. 

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5mm dla 
spoin grubości do 6mm i ±1,0mm dla spoiny o grubości powyżej 6mm. 
Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. 
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inspektor Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane  
w tablicy, jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-69775 [23] 
 

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm 

Brak przetopu Podtopienie 
lica spoiny Porowatość 
spoiny Krater w spoinie 
Wklęśnięcie lica spoiny 
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień i wypukłości lica 
spoiny 

2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 
 
3,0 

 
Trwało ść wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu 
w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
 
Tabliczka znamionowa znaku 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 
nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, datą produkcji, oznaczeniem 
dotyczącym materiału lica znaku, datą ustawienia znaku. 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres 
użytkowania znaku. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

1.5. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Wszystkie elementy robót, które wykazują 
odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy. 
 
Badania materiałów do wykonania fundamentów betonow ych 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając 
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania 
badań materiałów dla tych robót. 
 
Badania w czasie wykonywania robót 
 

1.5.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6. 
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każdej 
dostarczonej partii 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

Wyniki badań powinny 
być zgodne z 
wymaganiami 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

wyrobów liczącej do 
1000 elementów 

Przeprowadzić uniwersalnymi  przyrządami 
pomiarowymi lub sprawdzianami  
(np. liniałami, przymiarami itp.) 

punktu 2 
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W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów  
i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

 
Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
• zgodność  wykonania  znaków  pionowych  z  dokumentacją  projektową  (lokalizacja,  wymiary, wysokość  
• zamocowania znaków), 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, poprawność 

wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, poprawność ustawienia słupków 
zgodnie z punktem 5.4. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
1.6. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych, 

m
2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
1.7. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1.8. Normy  

 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

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

4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

7. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

8. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

9. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

10. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 

11. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

12. PN-H-82200 Cynk 

13. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i 
żeliwnych. Wymagania i badania 

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

15. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska 

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 

1.9. Inne dokumenty  
Załącznik nr 4 „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach” 
Załącznik nr 1 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” 
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D-08.01.01.  KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników: 
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
- betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 
- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
-               betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, i stanowi dokument  

   przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Krawężniki betonowe – klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01,. Do produkcji krawężników należy stosować beton  
wg PN-B-06250 klasy B25 i B30 
Ława betonowa – beton klasy B15 lub B10 wg PN-B-06250 Ława żwirowa – żwir wg PN-B-11111 
Ława tłuczniowa – tłuczeń wg PN-B-11112 
Masa zalewowa – wg BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej 
Cement – cement portlandzki klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-19701 Kruszywo – wg PN-B-06712 
Woda – wg PN-B-32250 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej klasy nie mniejszej niż 32,5 wg PN-B-06711 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca winien dysponować betoniarką przeciwbieżną, wibratorem płytowym i ubijakiem mechanicznym 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Transport krawężników w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy 
 
 

5. WYKONANIE ROBOT 
 
Wykonanie ławy – koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia dna koryta powinien wynosić  
co najmniej 0,97 wg metody Proctora. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 a ław betonowych ponadto zgodne  
z PN-B-06251. Przy ławach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
 
 
Ustawienie krawężników – odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni powinna wynosić 12 cm, a w miejscach wjazdów do posesji  
i zejść dla pieszych 3 do 5 cm. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej  
i tłuczniowej powinno być wykonane na podsypce z piasku grubości warstwy 3 do 5 cm po zagęszczeniu, a na ławie betonowej na podsypce  
z piasku lub podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  
Spoiny należy wypełnić żwirem lub piaskiem, a krawężników na ławie betonowej zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
a. badanie krawężników i pozostałych materiałów 
b. wykonanie koryta pod ławę 
c. wykonanie ław 
d. ustawienie krawężników 
 
 

7. OBMIAR ROBOT 
 
Jednostką obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawężnika. 
 
 

8. ODBIÓR ROBOT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
a. wykonanie koryta pod ławę, 
b. wykonanie ławy, 
c. wykonanie podsypki, 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Normy : 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  żwir i mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08       Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04       Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych 
15. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.           

                 Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
16. BN-64/8845-02       Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru 
 
 
Inne dokumenty : 
 
1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


