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Kod CPV Opis 
  Grupa Klasa Kategoria 

45100000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

  45111000-
8 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45112000-
5 

Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45233000-
9 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: 
Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
 1/ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 

- użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 
 2/ Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. 
 
 3/ Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
 4/ Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 

stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, 
zlokalizowaną w pasie drogowym. 

 
 5/ Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

 
 6/  Destrukt - materiał uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumicznej. 
 
 7/ Frezowanie - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej 

ogrzania na określoną głębokość. 
 
 8/ Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

 
 9/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
 10/ Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach 
dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie. 

 
 11/ Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
 12/ Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 
 
 13/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
  
 14/ Koleina - odkształcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdłuż kierunku ruchu 

pojazdów, w śladach najczęstszych przejazdów kół samochodowych, spowodowane 
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odkształceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub odkształceniem warstw 
nośnych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odkształceń. 

 
 15/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
 16/ Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
 17/ Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń , 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
 18/ Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

 
 19/ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
 20/ Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 
 
 a/ warstwa ścieralna - wierzchnia 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. 
 
 21/ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
 22/ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
 23/ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

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

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
 24/ Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
 25/ Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy. leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
 
 26/ Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

 
 27/ Podbudowa - jedna lub więcej warstw stanowiących nośną część konstrukcji nawierzchni. 
 
 28/ Inżynier - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki w 

stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w umowie. 
 Inżynier = Inspektor koordynator (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r  art. 27 z 

późniejszymi zmianami).  
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 29/ Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

 
 30/ Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, odnową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
 30/ Wszystkie inne określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

normami, specyfikacjami technicznymi, szczegółowymi i ogólnymi warunkami umowy. 
  
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 

specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie ustalonym w Warunkach Umowy przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji: 
 

a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o wymagania określone w SST, 
b) szczegółowy harmonogram robót, 
c) orzeczenia o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST 

na zastosowane materiały, 
d) program zapewnienia jakości, 
e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe. 

 
1.4.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym  

w  Warunkach Umowy. 
 

a) W okresie od przekazania Terenu Budowy, każdego dnia aż do potwierdzenia przez 
Zamawiającego ostatecznego Odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie 
oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowy. 

b) Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu. 
c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę 

umowy. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. 
 Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
 
2.1.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi na wszystkie dostarczone na budowę i 

przeznaczone do robót materiały ( kruszywo, lepiszcze, wypełniacz, środki adhezyjne, cement) 
dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e  niniejszej SST. 

 
2.1.2.Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji 

technicznych na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem zależności od kategorii 
ruchu na drodze i stanu technicznego drogi. 

 
2.1.3.Inżynier ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie materiałów niezgodnych z wymaganiami 

oraz przedstawionymi dokumentami. 
 W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów innych niż uzgodniono z 

Inżynierem, roboty nie zostaną odebrane. 
 
2.2.  Składowanie materiałów 
 
 Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce składowania materiałów zapewniające 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
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 Lokalizację składowisk Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem. Powinny być 
zlokalizowane jak najbliżej wykonywanych robót (do 10 km). Składowanie powinno odbywać się 
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i mieszaniem materiałów z innymi 
rodzajami i frakcjami (utwardzone podłoże, zadaszenie). 

 Powierzchnie do składowania poza pasem drogowym powinny być pozyskane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

 Na składowiskach należy wyznaczyć drogi zapewniające swobodny załadunek i transport oraz 
inspekcję materiałów. 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi wykaz sprzętu i jego parametry oraz ważną 

legalizację na wymagające tego urządzenia pomiarowe. 
 
3.2.  Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonania robót. 

Rodzaj, ilość i parametry sprzętu ustalają szczegółowe specyfikacje techniczne dla 
poszczególnych asortymentów robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 
technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 
3.3.  W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli 

sprawności technologicznej, pracujących na budowie maszyn. 
 Pod pojęciem sprawności technologicznej maszyny (zespołu maszyn) należy rozumieć 

sprawność, która gwarantuje realizację przyjętego procesu technologicznego i osiągnięcie 
założonych parametrów jakościowych produkcji. 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je załadować 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesunięcia się podczas transportu. 

 
5.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy oraz za 

jakość i zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera. 
 
5.2.  Współpraca Inżyniera i Wykonawcy. 
 
5.2.1.Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją SST i Warunków 
Umowy. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ), w 

którym powinien określić: 
- organizację wykonania Robót w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robót i uzyskać jego zatwierdzenie zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru 
nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1829), 

- wykaz zespołów roboczych, ich sprawdzenie i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń do stosowania na budowie (zgodnie z podanymi w ofercie do 

przetargu), 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 

9 
 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, zakres, częstotliwość wykonywania) 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2.  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia przechowywania na Terenie Budowy i 

zabezpieczenia w okresie trwania Umowy następujących dokumentów budowy: 
 
 a) Dziennik Budowy, który jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do całkowitego wygaśnięcia 
Umowy zawartej dla realizacji Robót. 

 
 Do dziennika budowy wpisuje się: 
 - uzgodnienie harmonogramu i PZJ, 
 - datę przekazania Terenu Budowy, 
 - datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
 - uwagi i polecenia Inżyniera, 
 - zgłoszenie i Odbiory Robót (zanikających, częściowych, ostatecznych i  |  

   pogwarancyjnych), 
 - istotne informacje o Robotach, 
 - wyniki pomiarów kontrolnych wykonywane w czasie Robót (data wykonania,  

   lokalizacja), 
 - warunki pogodowe. 
 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, powinny być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
 b) Księgi Obmiaru, która stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 

każdego asortymentu robót. Obmiar wykonanych robót wpisuje się w jednostkach przyjętych w 
tabeli elementów rozliczeniowych ślepego kosztorysu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową, których zakres wykonania uzgodniono na piśmie 

w trakcie trwania umowy, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z udziałem Nadzoru Zamawiającego, który zatwierdza 
wyniki obmiaru.  

 Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego nie mogą 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 Jednostki obmiaru poszczególnych elementów robót podaje kosztorys ofertowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Etapy odbioru 

 
8.1.1. Etapy odbioru jakimi będą objęte wykonywane roboty wymienione są w Warunkach Umowy. 
 
8.1.2. Wszystkie etapy odbiorów polegać będą na ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej 

wyznaczonych robót objętych odbiorem. 
 
8.2. Wyniki pomiarów odbiorczych podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego 

należy zestawić na formularzach wg wzorów Instrukcji DP-T14 sporządza się w języku 

polskim*) w trzech egzemplarzach. 
 
8.2.1. W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy i warstw nawierzchni należy załączać 

wyniki niwelacji wysokościowej warstwy niżej leżącej oraz warstwy wykonanej, . 
 
8.3.  Dokumenty odbioru ostatecznego 
 Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, który powinien zawierać: 

- zgłoszenie do odbioru robót, 
- sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 
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- Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczęcia i zakończenia 
robót, 

- Książkę Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczególnych 
asortymentów robót, 

- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między Wykonawcą i Inżynierem, 
- ocenę techniczną wykonanych robót sporządzoną przez Nadzór Zamawiającego tj. 

Inspektora (Inżyniera), 
- aprobaty techniczne na wbudowane materiały i deklaracje zgodności, wyniki badań 

laboratoryjnych, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla robót liniowych, 
- niwelację warstwy podłoża i po wykonaniu kolejnej warstwy  nawierzchni, 
- wykaz numeryczny wykonanych łat z określeniem lokalizacji. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej ustalana za wykonanie Robót objętych 

Kosztorysem ofertowym. 
 
9.2.   Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności składające się na   

  wykonanie wyspecyfikowanej w Kosztorysie ofertowym Roboty zgodnie   
  z wymaganiami SST. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawa 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).  

- 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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1.  WSTĘP  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i 
Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 
 
Zakres robót obejmuje: 

 wyznaczenie położenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojów roboczych, 
 wyznaczenie konturów nasypów, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 odtworzenie zniszczonych punktów wysokościowych, 
 stabilizację punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podano w D-M-00.00.00. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

  Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

  Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

  Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08  m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

 inne niezbędne elementy związane bezpośrednio z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych. 

 
3.  SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
punkt 3.  
 
Do wykonania robót związanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktów 
wysokościowych należy stosować: 

 teodolity lub tachimetry,  
 niwelatory,  
 dalmierze,  
 tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
5.1.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami  
GUGiK (1 - 7). 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi prace do właściwego Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie pobierze dane dotyczące osnowy 
geodezyjnej oraz granic nieruchomości objętych inwestycją. Wykonawca uzgodni z właściwym 
Geodetą Powiatowym sposób odtworzenia po zakończeniu inwestycji zniszczonej bądź uszkodzonej 
osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o otrzymane materiały oraz materiały pobrane z 
PODGiK Wykonawca ma przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót.  
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.2.  Wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 
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. 
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Wykonawca 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 metrów, 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 zaakceptowany przez Inżyniera, wykluczający osiadanie. 
 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.3.  Odtworzenie osi trasy 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 
 
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 metrów. 
 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowanej nie może 
być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety projektowanej. 
 
5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
projektowanym kształcie. 
 
5.5.  Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 
 
Wyznaczenie obiektu inżynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu. 
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

 wytyczenie osi obiektu, 
 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 

przyczółków i filarów mostów i wiaduktów. 
 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.3. 
 
5.6.  Niezidentyfikowane elementy infrastruktury 
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W przypadku napotkania niezidentyfikowanych elementów infrastruktury, podczas prowadzenia prac, 
bezpośredni Wykonawca prac ma obowiązek naniesienia ich na mapy oraz zarejestrowania ich w 
odpowiednim urzędzie geodezyjnym. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad:  

 oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 
oraz na prostych co najmniej co 200 m,  

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
obiektu,  

 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić co najmniej w 5 miejscach na każdym 
kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.  

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest 1 kilometr (1 km) 
wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych 
jest częścią obmiaru robót mostowych.  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności opisane w punkcie 5 
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym oraz Warunkami 
Kontraktu. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

	
D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
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1.  WSTĘP  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
„Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, 
powiat łęczyński” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem drzew i krzaków w pasie drogowym oraz karpiny po wyciętych 
drzewach. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania ogólne dotyczące robót związanych z 
usunięciem drzew i krzewów, wykonywanym w ramach robót przygotowawczych. Roboty te obejmują: 
1. Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew, 

2. Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, 

3. Mechaniczne karczowanie obszarów o zalesieniu zwartym, 

4. Mechaniczne usunięcie karpiny, 

5. Wywiezienie i utylizacja karpiny, 

6. Wywiezienie i utylizacja dłużyc, 

7. Wywiezienie i utylizacja gałęzi, 

8. Dowiezienie gruntu na zasypanie dołów i zagęszczenie gruntu 

9. Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

Lokalizacja w/w terenów, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi ekspresowej  
wg Dokumentacji Projektowej 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podano w DM-00.00.00. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Do wypełniania dołów po usunięciu drzew i krzewów należy zastosować: 

 W pasie robót ziemnych – materiał przydatny do budowy nasypów, zagęszczony zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ”Wykonanie nasypów”. 

 Poza pasem robót ziemnych – materiał pochodzący z usunięcia ziemi urodzajnej z pól. 
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3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
punkt 3.  
 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:  
 piły ręczne i mechaniczne do ścinania drzew, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

 sprzęt do usuwania i utylizacji pni, 

 przyczepy dłużycowe do wywożenia ściętych drzew, 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Pnie, karpinę oraz gałęzie można przewozić dowolnym transportem samochodowym. Pnie 
przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie drewno w miejsce wskazane przez Inżyniera i 
uzgodnione z Zarządem Dróg. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT – przepisane z PFU 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Z terenu pod budowę drogi, w pasie robót ziemnych należy usunąć drzewa i krzewy poprzez ich 
wycięcie i wykarczowanie. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót opisanych w niniejszych ST, uzyska zatwierdzenie, 
opracowanego w ramach Dokumentów Wykonawcy, projektu wycinki drzew i krzewów wpisanych do 
rejestru zabytków oraz planu wyrębu drzew, przez odpowiedni organ administracji terenowej lub 
państwowej, a dla Robót dla których brak takiego wymagania - zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
5.2.  Zasady oczyszczania terenu z krzewów 
 
Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie krzewów, zasypanie 
dołów i spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 
5.3.  Wycięcie drzew i karczowanie 
 
Wycięcie drzew i karczowanie obejmuje: 

 Zamocowanie na części nadziemnej drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak 
aby kontrolowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. 
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 Odcięcie nadziemnej części drzewa za pomocą łańcuchowej piły do drewna. Odcięcie drzewa 
należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi. 

 Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte 
gałęzie a strzała drzewa pocięta będzie na kloce, o wymiarach zapewniających dogodny 
załadunek i transport. 

 Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki 
transportu, którymi dysponuje Wykonawca.  

 
Wycinkę drzew z terenów leśnych wykona miejscowe Nadleśnictwo, które staje się właścicielem 
drewna. Uporządkowanie terenu i usunięcie karp z terenów leśnych oraz wycinkę drzew z terenów 
nieleśnych wykona Wykonawca. Drewno pozyskane z wycinki drzew z terenów nieleśnych staje się 
własnością Wykonawcy, za które Zamawiający wystawi fakturę VAT. W sytuacji, gdy Wykonawca nie 
wyrazi chęci wykupu drewna pozyskanego z wycinki, zostaje on zobowiązany do odtransportowania 
drewna na bazę materiałową w Olsztynku. Wycena uzyskanego drewna zostanie dokonana przez 
uprawnionego rzeczoznawcę. Koszty wyceny i  transportu drewna ponosi Wykonawca.  
 
Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujące się w pasie robót ziemnych, należy wykarczować z 
wyjątkiem następujących przypadków: 

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 
miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 
cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 
podstawę nasypu, 
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić. 
 
5.4.  Utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności 
 
Sposób utylizacji pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z opracowanym przez 
Wykonawcę projektem  wycinki drzew i krzewów oraz  planem wyrębu drzew.  
 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  
 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny być 
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach. 
 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 
odpowiednich przepisów. 
 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 
tlących się części. 
 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 
jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 
zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być 
one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewów, 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dołów po drzewach i 
krzewach. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.  
 
Obmiar robót nastąpi na podstawie dziennika pomiarów i szkiców przekazanych Inżynierowi. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
 
Na wniosek Wykonawcy odbioru robót dokonuje Inżynier w oparciu o ocenę wizualną i przedłożone 
pisemne zatwierdzenia wykonanych robót. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności 
niezbędne do wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punkcie 5 
ST. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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1.  WSTĘP  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
 i odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i 
Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu z pasa robót ziemnych, a w szczególności: 

 zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 
 zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania, 
 odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu, 
 inne niezbędne prace związane bezpośrednio ze zdjęciem humusu. 

 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów   
 budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podano w D-M-00.00.00. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
punkt 3.  
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

 spycharki, 
 równiarki, 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt ręczny - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 

sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
 koparki i samochody samowyładowcze do transportu. 

 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Zdjęty humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
5.1. Zdjęcie warstwy humusu 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych  mechanicznie. 
 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być równa głębokości 
jego zalegania, według faktycznego stanu jego występowania.  
 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym. 
 
Część nie przeznaczoną do wykorzystania należy zagospodarować (utylizować) zgodnie z 
obowiązującym prawem. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być uzgodnione z 
Inżynierem. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  
 
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 
pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) zdjętego humusu. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli ocena 
przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 dała pozytywne wyniki.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności opisane w punkcie 5 
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
D.U. Nr 39 z 2007 r. poz. 251 – Ustawa z 27.04.2001 „O odpadach”. 
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ROBOTY  ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
  
           Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: 
Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z 
wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) budowę nasypów drogowych,, 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.15. 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. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
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ds

d
sI 


  

gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie 

z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I   

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998 [4]. 
 
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

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

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

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

2.2. Podział gruntów 
 
 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególni
enie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz 
niegliniasty 

 żwir 
 pospółka 
 piasek gruby 
 piasek średni
 piasek 

drobny 
 żużel 

nierozpadow
y 

 piasek 
pylasty 

 zwietrzelina 
gliniasta 

 rumosz 
gliniasty 

 żwir gliniasty 
 pospółka 

gliniasta 

mało 
wysadzinowe 
 glina piasz-    

czysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta 
zwięzła 

 ił, ił 
piaszczys-ty, 
ił pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
 piasek 

gliniasty 
 pył, pył 

piasz-czysty 
 glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

 ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 
 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

 
3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

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

4.2. Transport gruntów 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

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

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub 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 górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
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 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 
 
 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  
5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w 
OST D-02.01.01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 
OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 
m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 
na łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  
100 m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech 
punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
10 cm. 
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6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 
3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4]. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Obmiar robót ziemnych 
7.3.  
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne 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. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
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 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST D-02.01.01,                   D-
02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
5. PN-

ISO10318:1993 
Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: 
Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. Materiały (grunty) 
 
 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej 
grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja 
projektową i SST. 
 
2. Sprzęt 

 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D-02.00.01 pkt 3. 

3. Transport 
 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 

4. Wykonanie robót 

6.1. Zasady prowadzenia robót 
 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

6.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

Strefa 

korpusu 

Minimalna wartość Is dla 

kategoria ruchu  

KR1-KR2 na zjazdach 
indywidualnych i 
publicznych 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

0,97 

 
 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości 
Is, podanych w tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany 
 
 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. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 
 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów 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 według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
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5. odbiór robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
 zagęszczenie powierzchni wykopu,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie,  
 rekultywację terenu.  

 
10.  Przepisy związane 

 
 Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nasypów dla zadania: „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: 
Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) stanowią obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów: 
- pod projektowaną drogę, 
- pod zjazdy indywidualne i publiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 
 
 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S-02205 :1998 [4]. 
 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznac
zenie 

Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej 
strefy 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione 
grunty skaliste 
twarde oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i 
rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, 
gliny i gliny pylaste 
oraz inne o wL        
35% 
6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane w miejsca 

suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub przejściowo 

zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 
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przemarz
ania 

żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości 
U15 
5. Żużle 
wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 
ze starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki 
przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki 
kamienne o 
zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 
35 do 60% 
7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 
 
 
8. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 
5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone 
 
10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 
 

kapilarności biernej gruntu podłoża 
- o ograniczonej podatności na rozpad 
- łączne straty masy do 5% 
- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy zalegają w miejscach suchych 
lub są izolowane od wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy 
nasypów 
w stre- 
fie 
przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej 
niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki 
gliniaste 
2. Piaski pylaste i 
gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i 
pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niż 
35% 
5. Mieszaniny 
popiołowo-żużlowe z 
węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej 2% 
7. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne 
8. Piaski 
drobnoziarniste

 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 
wapno, aktywne popioły itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 
- o wskaźniku nośności wnoś10 

W 
wykopach 
i 
miejscach 
zerowych 
do 
głębokośc
i 
przemarz
ania 

 
 
Grunty 
niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D-02.00.01           pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
 
 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: 
piaski, żwiry, 

pospółki 

spoiste: pyły 
gliny, iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi 
o 

przyd
at- 
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zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejś
ć 

n *** 

gruboś
ć 

warstw
y 

[ m ] 

liczba 
przejść

n *** 

gruboś
ć 

warstw
y 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

ności 
masz

yn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 

0,3 
8 do 12 0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 
0,4 

6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 
0,4 

3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 
0,4 

6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 
0,3 

3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 
10 

uderz
eń w 
punkt 

 
1,0 do 

4,0 

3 do 6 
uderze
ń w 

punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderze
ń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 
4.TRANSPORT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Ukop i dokop 
 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 
dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien 
odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych 
rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub 
obu jej stronach. 
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5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie 
przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do 
zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 
wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego 
tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez 
Inżyniera. 
 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O 
ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
 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. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację 
według odrębnej dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 
 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 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. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy 

o wysokości, 

m 

Minimalna wartość Is dla 

kategoria ruchu  

KR1-KR2 

do 2 0,95 

ponad 2 0,95 

  
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, 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. 
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5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

c) 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. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 
budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 
tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej 
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z 
gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, 
należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy 
popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 
jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w 
poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu 
należy   uwzględnić wymagania określone  w       pkcie 5.3.3.6. 

5.3.3.3. Poszerzenie 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. 
 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
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5.3.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w 
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 
się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi 
w pkcie 5.3.4.5. 
 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 
różnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych   2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  4 % 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-
77/8931-12 [9]. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w        tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa  
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nasypu  

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości 

od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 
- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierz- 

chni robót ziemnych poniżej: 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
- 

0,95 

 
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów – 2,0, 
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie 
zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

 Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 
pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny 
mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla 
danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją 
podaną w pkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być 
następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia,  
dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy 
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 
najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 
podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 
dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego 
gruntu. 

5.4. Odkłady 
 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 
które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 

trasy drogowej, 
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c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 
gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i 
zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. 
 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 
Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 

przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej 
wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. 
Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to 
znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 
1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 
wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są 
warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
 
 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 
kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
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c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 
 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1], 
 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania 

gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w 
pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego            i 

wtórnego modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 
powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 
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 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
 
 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej 
objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do 
budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu 
w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu 
warstw gruntów nieprzydatnych. 
 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako 
różnica objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 

6. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Ogólne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10. 
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1.1 Nazwa zadania 
 
Zadanie „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina 
Cyców, powiat łęczyński” 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
budowy przepustów prefabrykowanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie przepustów i 
 Ułożenie przepustów prefabrykowanych, 
 Wydłużenie istniejących przepustów prefabrykowanych, 
 Przebudowy istniejących przepustów. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej. 

Klasa robót: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane. 
Kategoria robót: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i 

kolei podziemnej. 
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod według zasad niniejszych ST są: 
 Rury prefabrykowane żelbetowe, 
 Wyselekcjonowane kruszywo - fundament pod konstrukcję. Kruszywo powinna charakteryzować 

się uziarnieniem podanym w tablicy 1 i składać się z materiałów spełniających wymagania norm 
PN-B-11113:1996 „Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek” i PN-B-11111:1996 
„Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”. Dopuszcza się też materiały 
pochodzące z kruszenia materiałów betonowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg lub 
obiektów. 

 Grunt zasypki - piasek, mieszanka. 
 Ścianki przepustów prefabrykowanych, 
 

Tablica 1. Uziarnienie materiału do wykonania stabilizacji mechanicznej 
 

Sito o oczkach kwadratowych [mm] Uziarnienie kruszywa 
63 100 

31,5 80 – 100 
16 55 – 100 
8 40 – 80 
2 20 – 50 

0,075 3 - 12 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
 
Roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi będą wykonywane ręcznie oraz przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.. Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien 
dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem: 
 koparka na podwoziu kołowym lub gąsienicowym, 
 ubijak spalinowy 200 kg, 
 żuraw, 
 zawiesia parciane, 
 lekki sprzęt do zagęszczania. 
 
4 TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Materiały do wykonania przepustów pod koroną drogi mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie warstwy ochronnej rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
Transport mieszanki betonowej - zgodnie z warunkami podanymi w "Wymaganiach i zaleceniach 
dotyczących wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" - GDDP  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
Zakres wykonywanych robót przy przepustach: 

1. Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację techniczną. 
2. Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu 

określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym lub 
indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji 
zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem. 

3. Składowanie materiałów na miejscu budowy. 
4. Wykonanie wykopu w korpusie drogi na szerokość przewidzianą projektem. 
5. Wymiana gruntów w przypadku przepustów, gdzie jest to wymagane. 
6. Zagęszczenie podłoża. Wymagane jest aby podłoże pod przepust miało  nośność nie 

mniejszą od E2=80 MPa lub Evd  = 40 MPa. Jeżeli nie uda się osiągnąć wymaganej nośności 
to podłoże trzeba wzmocnić.  

7. Wykonanie podsypki z piasku. Podsypka piaskowa powinna być ułożona tak, aby górna jej 
warstwa o grubości 5 cm była luźna i karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 

8. Pozostała część podsypki powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,98 według 
normalnej próby Proctora. 

9. Ułożenie rur na przygotowanej podsypce. 
10. Wykonanie zasypki - przy wykonywaniu zasypki przepustu należy przestrzegać następujących 

zasad: 
 zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron rury 
 zasypka powinna być wykonywana warstwami. o gr. max 30 cm, zagęszczonymi do  

wskaźnika zagęszczenia  0,95 (w bezpośrednim otoczeniu rury do 0,5 m od rury) oraz 1,0 w 
pozostałej strefie przepustu, 

 podczas zagęszczania zasypki należy kontrolować rzędne posadowienia przepustu 
niedopuszczając do jego wypychania, 

 w trakcie wykonywania przepustu należy wbudować geowłókninę oraz folie HDPE zgodnie z 
rysunkami. 

 grunt zasypki – dobrze zagęszczalne piaski lub mieszanki, 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
Dostawca przepustów winien dostarczyć deklarację zgodności do zakupionych materiałów 
wyprodukowanych zgodnie z aprobatą techniczną. 
 
Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje: 
 prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków  
 prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki  , 
 prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki, relatywnie luźnej o grubości 5cm 
 ułożenie rur wraz z kontrolą rzędnych wlotu i wylotu 
 prawidłowość wykonania zasypki, wskaźnik zagęszczenia Is0,95 (w bezpośrednim otoczeniu 

rury, do 0,5 m od rury), oraz Is  1,0 w pozostałej strefie przepustu,  
 prawidłowość obrukowania skarp na wlocie i wylocie oraz dna rowu, 
 maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni obrukowanego wylotu przepustu i dna rowu nie 

może przekraczać ± 5 cm przy pomiarze łatą 3 m, 
 dopuszczalne odchylenie w planie osi przepustów od osi przewidzianej w projekcie nie powinno 

przekraczać ± 10 cm, 
 dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przepustu od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać + 2 cm i – 3 cm z zachowaniem kierunku spadku. 
 
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed 
wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów do wbudowania 
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inżyniera oraz udokumentowaniu  jej 
wpisem do dziennika budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
Jednostką obmiaru jest wykonania przepustu jest 1 m kompletnego, wykonanego przepustu. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności opisane w punkcie 5 
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym oraz Warunkami 
Kontraktu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1 "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych”-GDDP 
2 Rozporządzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarządzania ruchem na drogach ( 

Dz. Unr.92 z 1992r z późniejszymi zmianami ) 
3 PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
4 PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
5 PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

   ocena zgodności.  
6 PN-S-02205:1998        Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

	
	
	
	
	

D‐04.01.01	KORYTO	WRAZ	Z	PROFILOWANIEM	I	ZAGĘSZCZENIEM		
PODŁOŻA	
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1.    WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot  SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
gruntowego w korycie drogi dla zadania: „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak 
i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 

 
1.2.  Zakres  stosowania  SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.3. 
 
1.3.  Zakres  robót  objętych  SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
„Budowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat 
łęczyński”. 
- wykonanie koryta na szerokości jezdni w miejscu wykopów, 
- wykonanie koryta pod zjazdy w miejscu wykopów, 
 
1.4.  Określenia  podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.5. 
 
2.    MATERIAŁY 
 
Przy wykonywaniu zagęszczania podłoża materiały nie występują. 
 
3.    SPRZĘT: 
 
Według niniejszego SST przewiduje się profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu podłoża. 
Do wykonania robót należy stosować: 
- wibratory spalinowe. 

 
4.    TRANSPORT: 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 4. 
 
5.    WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgoda Inżyniera (Inspektora Nadzoru), 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.3. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawić w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwić naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 
metrów.  
Profilowanie i zagęszczanie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru), dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w SST D 
02.01.01 „Wykonanie wykopu”. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/89321-02 [3]. stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 %. 
 
5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nastąpi przerwa w robotach  i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni (konstrukcyjnych), to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża, Inżynier (Inspektor Nadzoru) 
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbań Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6.    KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady  kontroli  jakości  robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanego koryta  
i wyprofilowanego podłoża 

 
Lp 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
BADAŃ  

I POMIARÓW 
 

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ 
BADAN I POMIARÓW 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne1 10 razy na 1 km 
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5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi i na krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie1 co 100 m w osi i na krawędziach 
7 Zagęszczenie, wilgotność 

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

                     1 ) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać  
                          w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości [projektowanej o więcej 
niż + 10 cm i – 5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4–metrową łatą zgodnie z 
norma. BN-68/8931-04 [4]. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja projektową z 
tolerancja ± 0,5 %. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 
wskaźnik zagęszczenia koryta i profilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w SST D 02.01.01. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma 
BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.    OBMIAR  ROBÓT 
 
Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowanego i zagęszczonego 
koryta. 
 
8.    ODBIÓR  ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w SST D 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru), jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczania koryta obejmuje: 
 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża 
- zagęszczenie koryta lub podłoża 
- utrzymanie koryta lub podłoża 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 
  
Normy 
1. PN-B-04481          „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”. 
2. PN-B-06714-17    „ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności”. 
3. BN-64/8931-02    „Drogi samochodowe. Oznaczanie 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 zagęszczania gruntu”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D.04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: 
Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy odcinającej z piasku i obejmują: 
 
- ułożenie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego grubości 15cm 

  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są: 
-      piaski, 
-      żwir i mieszanka, 
-      miał (kamienny). 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy  
PN-EN13043 [5]. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 13043 [3]. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 
13043  [4]. 
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2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-      równiarek, 
-      walców statycznych, 
-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 ST przewiduje wykonanie warstwy odcinającej o grubości 10 cm. W miejscach, w których 
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
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 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Utrzymanie warstwy odcinającej 
 Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

                   Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m  

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

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

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

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją � 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać 0 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż � 3 cm  

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 0 
cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] 
nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanej warstwy odcinającej. 
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Płatność za m3 wykonanej warstwy odsączającej zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
 Cena wykonania 1m3 warstwy odcinającej obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości 

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

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1.  WSTĘP  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i 
Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze oczyszczenia i 
skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową: 
- skropienie podbudowy z KŁSM, 
- skropienie warstwy wiążącej. 
. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
    budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podano w D-M-00.00.00. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
Do wykonania skropienia stosuje się następujące emulsje kationowe, zgodnie z normą PN-EN 13808 
„Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz wymaganiami 
technicznymi „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe”: 

 emulsja C 60 B3 ZM, 
 emulsja C 60 B4 ZM. 

 
Czas składowania emulsji nie powinien przekraczać dwóch tygodni. Emulsję należy składować w 
temperaturze powyżej 3C. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
punkt 3.  
 
3.1. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne, sprężarki, 
samochodowe beczki z wodą wyposażone w pompy ciśnieniowe, szczotki ręczne oraz inny sprzęt 
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zatwierdzony przez Inżyniera.  
 
3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy stosować skrapiarki wyposażone w urządzenia pomiarowe 
pozwalające na kontrolę i regulację temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
prędkości jazdy skrapiarki oraz ilości rozkładanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien być 
izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją 10% w 
stosunku do ilości założonej, od 0,2 l/m2 do 2,0 l/m2. Dodatkowo skrapiarka powinna być wyposażona 
w lancę do ręcznego sprysku emulsji. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 
przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Rodzaj 
środka transportu i odległość powinny być uzgodnione z producentem emulsji. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 
Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy 
używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, należy 
usunąć ręcznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Na terenach niezabudowanych bezpośrednio 
przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym powietrzem. 
 
5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
 
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie można rozpocząć po 
akceptacji jej oczyszczenia przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi 
próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, wymaganej ilości 
lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację 
Inżyniera. 
 
Skropienie należy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych oraz przy nieregularnym 
ukształtowaniu drogi w planie dopuszcza się ręczne spryskiwanie przy użyciu lancy. Wykonane 
skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i 
odparowania wody. Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi : 

 dla warstwy gruntującej z emulsji C 60 B5 ZM – 24 godziny, 
 dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM – od 4 do 8 godzin. 

 
Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropioną 
powierzchnię, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany (samochody dowożące materiał 
niezbędny do wykonania następnej warstwy). 
 
W zależności od rodzaju spryskiwanej warstwy należy stosować odpowiedni typ emulsji w ilościach 
podanych w tablicy 1. 
 
Tabela 1. Rodzaje emulsji i ilości (kg/m2) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji. 
 

Warstwa, na którą emulsja jest nanoszona Emulsja C 60 B5 ZM Emulsja C 60 B3 ZM 
Emulsja C 60 BP3 ZM 
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Podbudowa z kruszywa łamanego, 
stabilizowanego mechanicznie  

0,5 - 0,7  

Podbudowa z mieszanki 
mineralno-cementowo-emulsyjnej 

0,3 – 0,6  

Podbudowa z betonu asfaltowego  0,3-0,5 
Warstwa wiążąca  0,1-0,3 
 
5.3.  Warunki atmosferyczne prowadzenia robót 
 
Wykonywanie skropienia powinno odbywać się gdy podłoże jest suche i wolne od stojącej wody lub 
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna być wyższa od +5C. Zabrania się wykonywania 
skropienia w czasie opadów deszczu oraz silnego wiatru ( > 35 km/godz). Prowadzenie robót w 
okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inżyniera 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  
 
6.1.  Sprawdzenie jakości lepiszcza 
 
Ocena jakości lepiszcza użytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni powinna 
być oparta na wystawionych przez producenta świadectwach zgodności z  
PN-EN 12591:2002. W przypadku braku świadectwa zgodności, Wykonawca powinien przedstawić 
własne badania. Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla każdej dostawy emulsji asfaltowej barwę 
oraz jednorodność. W przypadkach wątpliwych lub na wniosek Inżyniera, dodatkowo lepkość oraz 
indeks rozpadu emulsji. 
 
6.2.  Sprawdzenie oczyszczenia 
 
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania. 
 
6.3. Sprawdzenie jednorodności skropienia 
 
Jednorodność skropienia należy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza zaleca się 
przeprowadzić w oparciu o pomiar ilości asfaltu pozostającego po rozpadzie emulsji i odparowaniu 
wody przypadający na jednostkę powierzchni. Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanej 
emulsji według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości 
rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej 
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania podane w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności opisane w punkcie 5 
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.  PN-EN 12591  Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltów drogowych. 
2. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych   
  emulsji asfaltowych”  
3. Wymagania techniczne „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 
 Emulsje asfaltowe”: 
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
 Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92  
 z dnia 03.02.1992. 
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 

69 
 

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i 
Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 

 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm i 31,5/63,00 mm 
stabilizowanego mechanicznie         i obejmują: 

 
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31,5mm oraz 31,5mm/63mm 

 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2.MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i 
otoczaków.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 

70 
 

 
 

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

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 

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

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

  

   Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Kruszywo 
łamane na 
podbudowę 
zasadniczą 

Kruszywo 
łamane na 
podbudowę 
pomocniczą 

Badania wg 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 
%(m/m) 

 
od 2 do 10 

 
od 2 do 12 

 
PN-EN 933-1 

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-EN 933-1 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie 

więcej niż; 
 

35 
 

40 
PN-EN 933-4 

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

 
1 

 
1 

 
PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

 
od 30 do 70 

 
od 30 do 70 

 
PN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w 

stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 

 
 

35 
 
 

30 

 
 

50 
 
 

35 

PN-EN 1097-2 

7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 5 PN-EN 1097-6 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach    

 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 

71 
 

zamrażania, %(m/m),  nie więcej niż: 5 10 PN-EN 1367-1 
9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż: 
 
1 

 
1 

 
PN-EN 1744-1 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is1,00 dla KR1 do 
KR2, 

b) przy zagęszczeniu Is1,03 dla KR3 do KR6 

 
 

80 
120 

 
 

60 
 

 
 

PN-S-06102 

 

2.3.3. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11]. 
 

3.  SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

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

 

4.  TRANSPORT 

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

4. 
4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z ST i według 
zaleceń Inżyniera. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury 
przygotowanej przez Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez 
Inżyniera, należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu wynosiła 15cm. 
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Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od 
krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi 
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt 
lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 

Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [15] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

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

    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 
1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +1% -2%. 
 Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5 [4]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II). 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na 
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, według Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz na 1000 m2 lub 
według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy podbudowy. 

 6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

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

6.4.2. Szerokość podbudowy  

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

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [14].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej, 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać -1cm, +0cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

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

6.4.7. Grubość podbudowy 

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

 dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%. 
 dla podbudowy zasadniczej 10 %; 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych 
.Część 2”powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 
   Tablica 4. Cechy podbudowy 

Lp. 

Podbudowa z 
kruszywa o wskaźniku 
Wnoś nie mniejszym 

niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż;

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm MPa 

od pierwszego obciążenia 
E1 

od drugiego obciążenia 
E2 

1 60 1,00 60 120 

2 80 1,00 80 140 

3 120 1,03 100 180 

 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
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 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

 Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
  4. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  5. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  6. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  7. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  8. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
 9. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
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11. PN-EN1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
12. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

D-04.05.01/a GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 
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1.  WSTĘP  
 
1.1 Nazwa zadania 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i 
Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym:  
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa pod nawierzchnię o konstrukcji z betonu asfaltowego. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacje techniczne (ST) stanowią podstawę do wykonania warstw podbudowy z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa. 
 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 
Informacje ogólne zawarto w D-M-00.00.00. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 
2.  MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
Do wykonania warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym należy 
stosować: 
 cement,  
 spoiwa hydrauliczne, 
 grunt,  
 materiał pochodzący z kruszenia płyt betonowych, podbudów betonowych i innych elementów 

betonowych, 
 wodę,  
 dodatki ulepszające, 
 środki pielęgnujące,  
zgodne z PN-S-96012:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem”  
 
 
Cement  
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Należy stosować cement marki co najmniej 32,5 spełniający wymagania  
PN-EN-197-1. 
 
Spoiwa hydrauliczne 
 
Można stosować spoiwa hydrauliczne posiadające aprobatę techniczną IBDiM lub innej 
upoważnionej jednostki. 
 
Grunt 
 
Należy stosować grunt spełniający wymagania podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania stabilizacji cementem 

Cecha gruntu Wymaganie Norma 
Uziarnienie: 
 ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, %, m/m. nie mniej niż 
 ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, %, m/m. nie mniej niż 
 ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, %, m/m. nie mniej niż 
 ziarn mniejszych od 0,002 mm, %, m/m, poniżej 

 
100 
85 
50 
20 

PN-88/B-04481 

Granica płynności, % m/m., nie więcej niż 40 PN-88/B-04481 
Wskaźnik plastyczności, % m/m., nie więcej niż 15 PN-88/B-04481 
Odczyn pH Od 5 do 8 PN-88/B-04481 
Zawartość części organicznych Iom, %, nie więcej niż 2% PN-88/B-04481 
Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % m/m., nie więcej niż 1 PN-88/B-06714/28
 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 1 mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapna, wapnem lub popiołami lotnymi. Decydującym sprawdzianem 
przydatności gruntu do stabilizacji spoiwem są wyniki badań wytrzymałościowych na ściskanie próbek 
gruntu stabilizowanego cementem. 
 
Woda 
 
Należy stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004. Pitna woda może być stosowana 
do stabilizacji gruntu spoiwem bez ograniczeń.  
 
Dodatki ulepszające 
 
W przypadkach uzasadnionych, przy stabilizacji gruntu spoiwem, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające: 

 Wapno, 
 Popioły lotne i żużle paleniskowe, 
 Chlorek wapniowy. 

 
Środki pielęgnujące 
 
Należy stosować materiały powłokotwórcze lub folię z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się warstwę 
piasku o grubości minimum 5 cm lub włókniny o grubości minimum 5 mm utrzymywanej w stanie 
wilgotnym. 
 

3.  SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 mieszarek stacjonarnych, 
 samobieżnych maszyn do wykonywania stabilizacji w technologii mieszania na miejscu, 
 układarek  do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych, stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
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 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

 
4.  TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
Transport powinien się odbywać w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie transportowanej 
mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem oraz dróg publicznych, po których będzie odbywał się 
transport mieszanki. Mieszanka ma być przewożona samochodami samowyładowczymi. Samochody 
z wyciekami oleju mają być wycofane przez Wykonawcę. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
5.1. Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem 
 
Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym do wykonania warstwy wzmacniającej 
polega na: 
 doborze składników mineralnych, 
 doborze optymalnej ilości cementu lub innego spoiwa hydraulicznego, 
 określeniu wilgotności optymalnej  
 określeniu właściwości gruntu stabilizowanego cementem i porównaniu wyników z założeniami 

projektowymi. 
 
Dobór składników mineralnych polega na określeniu gruntu użytego do stabilizacji. Grunt powinien 
spełniać wymagania punktu 2. 
 
Próbki do badań powinny mieć średnicę i wysokość równą 80 mm. 
 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej gruntu stabilizowanego 
spoiwem określonej według normalnej próby Proctora według PN-88/B-04481 metoda II, z tolerancją 
+10 %, -20 % jej wartości.  
 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnić otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu 
stabilizowanego spoiwem podanych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Wymagania wobec gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5 MPa 
 
Lp. Rodzaj stabilizacji Wytrzymałość na ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 
Wskaźnik 

mrozoodporności 
po 7 dniach po 28 dniach 

1 Rm = 2,5 MPa na 
poszerzeniach skrzyżowań z 
drogami gminnymi 

od 1,0 do 1,6 od 1,5 do 2,5 0,62 

2 Rm = 2,5 MPa na zjazdach od 1,0 do 1,6 Od 1,5 do 2,5 0,62 

1 – pielęgnacja próbek zgodnie z wymaganiami PN-S-96012 pkt 3.6.5.4 
2 – należy sprawdzać w przypadku, gdy warstwa znajduje się w strefie uwzględnianej do określania minimalnej 
grubości konstrukcji ze względu na przemarzanie. 
 
Dolne granice R7 zaleca się stosować w odniesieniu do cementów klasy 32,5 a górne do cementów klasy 32,5 R. 

 
Recepta powinna zawierać skład procentowy mieszanki gruntów (ewentualnie wagowy, w kg). Cechy 
fizyko-mechaniczne mieszanki mają być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Recepta 
robocza powinna podawać źródła pochodzenia materiałów oraz wyniki ich badań, które powinny być 
zgodne z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2. 
 
5.2. Wytwarzanie gruntu stabilizowanego spoiwem do podbudowy 
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Mieszankę gruntu stabilizowanego cementem można przygotowywać w mieszarce stacjonarnej lub 
przy użyciu samobieżnej maszyny do wykonywania stabilizacji w technologii mieszania na miejscu, 
zapewniającej prawidłowe dozowanie i wymieszanie składników. Składniki powinny być dozowane 
wagowo zgodnie z receptą. Dopuszcza się objętościowe dozowanie wody. Tolerancje dozowania 
składników powinny wynosić nie więcej niż 2% w stosunku do masy gruntu i 0,5% dla cementu i 
wody. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10 %, -20 % 
jej wartości.  
 
5.3.  Warunki atmosferyczne prowadzenia robót 
 
Minimalna temperatura powietrza powinna być wyższa od 0C. Zabrania się układania mieszanki w 
czasie opadów deszczu. 
 
5.4. Przygotowanie geodezyjne 
 
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie 
warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem powinno odbywać się w odniesieniu do systemów 
laserowych lub systemu linek prowadzących biegnących po obu stronach warstwy, ze szpilkami 
wysokościowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niż co 10 m.  
 
5.5.  Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podaje technologię prowadzenia robót od przygotowania 
podłoża pod względem czystości, przygotowania geodezyjnego, przez organizację pracy i skład 
zespołu układającego na drodze i schemat pracy walców. Opis metody wykonania powinien zawierać 
dane techniczne o sprzęcie, sposobie organizacji pracy oraz informacje o składzie osobowym i 
kwalifikacjach zatrudnionego personelu. Stabilizacja powinna być zagęszczona do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie 
należy badać bezpośrednio po zagęszczeniu warstwy. 
 
Grunt stabilizowany spoiwem powinien być wbudowywany równiarkami lub przy użyciu samobieżnej 
maszyny do wykonywania stabilizacji w technologii mieszania na miejscu. Grubość układanej warstwy 
lub stabilizacji wykonywanej na miejscu ma być tak dobrana aby po zagęszczeniu miała projektowaną 
grubość. W miejscach trudno dostępnych dopuszcza się ręczne układanie warstwy z gruntu 
stabilizowanego spoiwem. 
 
Po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania. Zagęszczanie 
należy zakończyć nie później niż 2 godziny od momentu rozłożenia mieszanki gruntu stabilizowanego 
spoiwem.  
 
Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w 
całym jej przekroju. 
 
Po osiągnięciu przez warstwę wytrzymałości 7-dniowej można przystąpić do układania kolejnych 
warstw technologicznych. 
 
5.7. Spoiny robocze 
 
Należy unikać podłużnych spoin roboczych, przez układanie warstwy na całej szerokości. Jeżeli jest to 
niemożliwe, to przed wykonaniem kolejnego pasa krawędź wykonanej warstwy należy przyciąć 
pionowo i po zwilżeniu jej wodą należy wykonać kolejny pas.  
 
5.8. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem 
 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednej z następujących metod: 
 skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,  
 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, 
 utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 
 przykrycie folią na okres 7 dni, 
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 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie co 
najmniej 7 dni. 

Wykorzystane materiały oraz sposób pielęgnacji powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
Nie dopuszcza się żadnego ruchu pojazdów i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po wykonaniu. Po 
tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, gruntów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 
 
Zakres i częstotliwość badań warstw z gruntu ulepszonego spoiwem podano w tablicy 3.  

 
Tablica 3. Zakres i częstotliwość badań w czasie wbudowywania gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym  
 
Lp. Badanie Częstotliwość badań 

Minimalna ilość badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
ulepszonego podłoża 

przypadająca na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki   
2 

 
12000 m2 2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 
4 Wytrzymałość na ściskanie  

po 7 i 28 dniach 
6 próbek 600 m2 

5 Badanie cementu przy projektowaniu składu mieszanki  
i przy każdej zmianie 

6 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 
7 Badanie właściwości gruntu w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera 
 
Uziarnienie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem należy badać wykonując przesiew 
według PN-88/B-04481.  
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10 %, -20 % jej 
wartości. 
 
Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie należy badać bezpośrednio po zagęszczeniu 
warstwy.  
 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. W odległości co najmniej 0,5 m 
od krawędzi warstwy. 
 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 80 mm. 
Próbki do badań należy pobrać w losowo wybranych punktach przed zagęszczeniem ulepszonego 
podłoża. Próbki w ilości 6 sztuk należy uformować i przechowywać zgodnie z PN-S-96012 "Drogi 
samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem". 
 
Wyniki badań spoiw, wody i gruntu powinny spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy 
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Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne tolerancje warstw z gruntu 
stabilizowanego spoiwem podano w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów oraz tolerancje warstw z gruntu stabilizowanego 
spoiwem 

 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 
Dopuszczalne 

tolerancje 
1. Szerokość warstwy 10 razy na odcinku długości 1 km +10/-5 cm 
2. Równość warstwy górnej 10 razy na odcinku długości 1 km < 15 mm  
3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku długości 1 km 0,5 % 
4. Rzędne wysokościowe 

warstwy 
Co 10 m w osi i na obu krawędziach 

jezdni 
-20/+10 mm 

5. Ukształtowanie osi w planie  W charakterystycznych punktach 5 cm 
6. Krawędź i obramowanie 

warstwy 
Cała długość  

7. Wygląd warstwy Cała długość  
8 Grubość warstwy  +10 %/ - 15% 

 
Nierówności warstwy ulepszonego podłoża pod łatą 4-metrową nie powinny przekraczać 15 mm dla 
górnej warstwy stabilizowanej oraz nie powinny przekraczać 20 mm dla dolnej warstwy 
stabilizowanej.  
 
6.4. Postępowanie z odcinkami wadliwymi 
 
Odcinki nie spełniające wymagań rozdziału 6 Kontrola Jakości Robót, Wykonawca naprawi na swój 
koszt według metody i w terminie zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  
 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym o grubości zgodnej z Dokumentacją Techniczną.  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
8.  
 
Wykonane odcinki warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem są zatwierdzane przez Inżyniera na 
podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i ewentualnie 
innych szczegółowych poleceń Inżyniera. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
 
Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności opisane w punkcie 5 
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

 stabilizowanego cementem. 
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2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności   
 dotyczące cementu powszechnego użytku. 

3. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
 metodą bromową. 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej  z procesu 
produkcji betonu. 

5. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
6. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-88/B-04481  Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D-04.07.01 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla 
zadania „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina 
Cyców, powiat łęczyński”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem  warstwy  wiążącej  z  betonu  asfaltowego  AC16W  wg  PN-EN  13108-1    i  
WT-2  Nawierzchnie asfaltowe  2010  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  dostarczonej  od  
producenta.  W  przypadku  produkcji mieszanki  mineralno-asfaltowej  przez  Wykonawcę  dla  
potrzeb  budowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.   
Niniejsza SST obejmuje wykonanie:  
 
- 5cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
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. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4.  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 16 lub 22. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. 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). 
1.4.13.  Kationowa   emulsja   asfaltowa   –   emulsja,   w   której   emulgator   nadaje   dodatnie   
ładunki   cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.14.  Pozostałe   określenia   podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,   odpowiednimi   
polskimi  normami   i  z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
ACW    – beton asfaltowy do warstwy wiążącej, 
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;  
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producent może jej nie określać), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP   – miejsce obsługi podróżnych. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591  lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości Metoda badań Wymagania 
1 Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 50 – 70 
2 Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 46 – 54 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC PN-EN 22592 230 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % m/m PN-EN 12592 99 
5 Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m PN-EN 12607-1 0,5 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % PN-EN 1426 50 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, oC PN-EN 1427 48 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niż, % PN-EN 12606-1 2,2 
9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż, oC PN-EN 1427 8 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż, oC PN-EN 12593 -8 
 
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. 
 
2.3. Kruszywo   

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według  
PN-EN 13043  i  WT-1  Kruszywa  2010,  obejmujące  kruszywo  grube  ,  kruszywo  drobne  i  
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 
11. Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być  równe,  utwardzone  i  odwodnione.  Składowanie  wypełniacza  powinno  się  
odbywać  w  silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4. Środek adhezyjny  
 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią  przyczepność  (adhezję)  lepiszcza  do  kruszywa  i  odporność  mieszanki  mineralno-
asfaltowej  na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej 
pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według 
PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. Składowanie środka adhezyjnego jest 
dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.  
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  
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 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 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych    
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
–  nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
–  nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
Składowanie  materiałów  termoplastycznych  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych  opakowaniach  
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.  
Do  uszczelnienia  krawędzi  należy  stosować  asfalt  drogowy  wg  PN-EN  12591  [27],  asfalt  
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
 
  Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować materiały zgodnie z SST D-M-
04.03.01. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

 
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
–  wytwórnią (otaczarką) o mieszaniu cyklicznym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, o wydajności min 100 ton/h,  
–  przecinarki do nacinania nawierzchni ,  
–  sprężarką,   
–  szczotki mechaniczne lub inne urządzenia czyszczące,  
–  skrapiarka do bitumu z ręczną lancą,  
– lekkie walce wibracyjne, zagęszczarki płytowe, przy większych powierzchniach walce stalowe 
gładkie,   
–  walce ogumione  
–  samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  
–  frezarka o gł. frezowania do 10 cm i szer.  1 m  
–  sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT  

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
 
4.2. Transport materiałów   

 
Asfalt  i  polimeroasfalt  należy  przewozić  w  cysternach  kolejowych  lub  samochodach  izolowanych  
i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypełniacz  
należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem  i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Emulsja  asfaltowa  może  
być  transportowana  w  zamkniętych  cysternach,  autocysternach,  beczkach  i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). Mieszankę  
mineralno-asfaltową  należy    dowozić  na  budowę  pojazdami  samowyładowczymi  w zależności  od  
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postępu  robót.  Podczas  transportu  i  postoju  przed  wbudowaniem  mieszanka  powinna  być 
zabezpieczona  przed  ostygnięciem  i  dopływem  powietrza  (przez  przykrycie,  pojemniki  
termoizolacyjne  lub ogrzewane  itp.).  Warunki  i  czas  transportu  mieszanki,  od  produkcji  do  
wbudowania,  powinna  zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale i nie mogą 
przekraczaj 2 godzin (odl. 75 km) . Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki 
powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
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 tablicach 5.  Jeżeli  stosowana  jest  mieszanka  kruszywa  drobnego  
niełamanego  i  łamanego,  to  należy  przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co 
najmniej 50/50. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 2,3. 
 
Tablica 2.  Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  oraz  zawartość  lepiszcza  do  betonu  asfaltowego  do  
warstwy wiążącej dla ruchu KR1÷KR2  [65] 

 
 

właściwość 
Przesiew [% (m/m)] 

Wymiar sita #, mm AC 16 W KR 1-2 
31,5 - 
22,4 100 
16 90– 100 

11,2 65– 80 
8 - 
2 25 – 55 

0,125 5 – 15 
0,063 3 – 8 

Zawartość lepiszcza, wzór Bmin 4,4

 
Tablica 3. Wymagania dla kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 
L.p. Właściwość Kruszywa Wymaganie  

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

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii:  

G20/17,5 

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

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

FI35 lub SI35 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej według PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2, 
rozdział 5; badania na kruszywie o wymiarze 10/4, kategoria nie 
wyższa niż: 

 
LA35 

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

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  
WA24 Deklarowana 
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9 Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 Deklarowana przez 
producenta 

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badania na kruszywie o 
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie niższa niż: 

F2 

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

12 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-
EN 932-3 

Deklarowany przez 
producenta 

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

MLPC0,1 

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

Wymagana odporność 

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

Wymagana odporność 

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

V3,5 

 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym 

uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 

L.p. Właściwość Kruszywa Wymaganie  
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:  GF85 i GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii:  

GTCNR 

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

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 
5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 

kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

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

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  
WA24 Deklarowana 

8 Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 Deklarowana przez 
producenta 

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

mLPC0,1 
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Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 
do D≤8 mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 
L.p. Właściwość Kruszywa Wymaganie  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:  GF85 i GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii:  

GTCNR 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 
5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 

kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

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

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  
WA24 Deklarowana 

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

mLPC0,1 

 
Tablica 5. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

L.p. Właściwość Kruszywa Wymaganie  
1 Uziarnienie według PN-EN 933-10: Zgodnie z tablicą 24 w PN-

EN 13043 
3 Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 
4 Zawartośc wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1% (m/m) 

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

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

 
V28/45 

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

ΔR&B8/25 

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

WS10 

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

CC70 

12 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

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

 
Tablica 6. Wymagane  właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej do warstwy  wiążącej i 

wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2  [65] 
 

Właściwość Warunki 
zagęszczenia wg 

PN 13108-20 

Metoda i 
warunki badania 

AC 16 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 4 

Vmin3,0 

Vmax6,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2 ubijanie 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 5 

VFBmin 60 

VFBmax 80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2 ubijanie 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 5 

VMAmin 14 
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Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie 
2x35 uderzeń 

PN-EN 12697-
12, lecz 

przechowywanie 
w 40°C z 

jednym cyklem 
zamrażania b), 

badanie w 25°C 

ITSR80 

a)Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem 
zamrażania zgodnie z załącznikiem nr 1 do WT 2 2010 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).  
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 
być  zautomatyzowane  i  zgodne  z  receptą  roboczą,  a  urządzenia  do  dozowania  składników  
oraz  pomiaru temperatury  powinny  być  okresowo  sprawdzane.  Kruszywo  o  różnym  uziarnieniu  
lub  pochodzeniu  należy dodawać odmierzone oddzielnie.  Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać 
w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym 
utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w 
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. 
Kruszywo  powinno  być  wysuszone  i  podgrzane  tak,  aby  mieszanka  mineralna  uzyskała  
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
podanej poniżej. 
 
Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić dla asfaltu 50/70 od 145C 
do 165C.  
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosić dla asfaltu 
50/70 od 130C do 165C. 

 
Minimalna wydajność wytwórni 100 ton/h.  
 
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. 
 
5.2. 2. Zakres wykonywanych robót.  
 
Wykonanie robót obejmuje:  
•  roboty przygotowawcze   
•  oczyszczenie i skropienie nawierzchni  
•  wbudowanie nowej mieszanki mineralno-bitumicznej  
 
5.5. Próba technologiczna  
 
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanki  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  
w obecności  Inżyniera  próby  technologicznej,  która  ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  
właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę 
zgodnie z receptą roboczą i w  cyklu  automatycznym  produkować  mieszankę.  Do  badań  należy  
pobrać  mieszankę  wyprodukowaną  po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.  
Nie  dopuszcza  się  oceniania  dokładności  pracy  otaczarki  oraz  prawidłowości  składu  mieszanki  
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 
Mieszankę  wyprodukowaną  po  ustabilizowaniu  się  pracy  otaczarki  należy  zgromadzić  w  silosie  
lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z 
metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39].  
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
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5.6. Odcinek próbny  
 
  Nie jest wymagany.  
 
5.7. Połączenie międzywarstwowe  
 
Uzyskanie  wymaganej  trwałości  nawierzchni  jest  uzależnione  od  zapewnienia  połączenia  między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.  
Podłoże  powinno  być  odpowiednio  przygotowane  i  skropione  lepiszczem  zgodnie  z  SST  D-M- 
04.03.01. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.  
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami  
w punktach 5.4 i 5.7. Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC.  
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  7. Temperatura  otoczenia  może  być  niższa  w  wypadku  
stosowania  ogrzewania  podłoża.  Nie  dopuszcza  się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W  wypadku  stosowania  mieszanek  mineralno-
asfaltowych  z  dodatkiem  obniżającym  temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie 
określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 7.  Minimalna  temperatura  otoczenia  na  wysokości  2m  podczas  wykonywania  warstwy  
wiążącej  lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 
 

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.   
 
Po  ułożeniu  warstwy  należy  dokonań  ścinki  krawędzi  poboczy  pod  kątem  45°  oraz  
zabezpieczyć krawędzie lepiszczem zgodnie z pkt 2.5. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
−  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.),  
−  ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez 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). 
 
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.  Inżynier  może  
zdecydować  o  dokonaniu  odbioru  na  podstawie  badań  Wykonawcy.  W  razie  zastrzeżeń  
Inżynier  może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.  
  Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
–  pomiar temperatury powietrza,  
–  pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  podczas  wykonywania  nawierzchni  (wg  
PN-EN 12697-13 [36]),  
–  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
–  wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
–  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
–  pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),  
–  pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
–  ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
–  ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
6.3.3. Badania kontrolne   
 
Badania  kontrolne  są  badaniami  Inżyniera,  których  celem  jest  sprawdzenie,  czy  jakość  
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  
spełniają  wymagania  określone  w kontrakcie.  Wyniki  tych  badań  są  podstawą  odbioru.  
Pobieraniem  próbek  i  wykonaniem  badań  na  miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności 
Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o 
ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Rodzaj  badań  kontrolnych  mieszanki  mineralno-
asfaltowej  i  wykonanej  z  niej  warstwy  podano  w tablicy 8. 
 

Tablica 8. Rodzaj badań kontrolnych 
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Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań prowadzonych 

przez laboratorium Wykonawcy 

1. Skład 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) –atest 

producenta 
3. Właściwości asfaltu (penetracja oraz pierścień i kula) Badania własne– raz w tygodniu  
4. Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg 

5. 
Właściwości kruszywa (uziarnienie, zapylenie, zawartość 
ziaren) 

1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 

6. Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej dozór ciągły 

7. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 
Każdy pojazd przy załadunku i w 

czasie wbudowywania 
8. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
9. Stabilność i osiadanie wg Marshalla Jeden raz dziennie 

 
Tablica 10. Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz tolerancje warstwy wiążącej 

wykonanej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów Dopuszczalne 
tolerancje 

1. Szerokość warstwy 10 razy na odcinku długości 1 km 5 cm 
2. Równość podłużna warstwy  Pomiar ciągły (planografem) lub łatą co 20 m ≤ 12 mm  
3. Równość poprzeczna warstwy  Pomiar łatą co 5 m ≤ 12 mm  
4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku długości 1 km ±0,5 % 
5. Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 

poprzecznej oraz usytuowania osi co 20 m na 
prostych i co 10 m na odcinkach 

krzywoliniowych. 

10 mm 
6. Ukształtowanie osi w planie  2 cm 

7. Krawędź i obramowanie warstwy Cała długość  
8. Złącza (szwy) podłużne i 

poprzeczne 
Cała długość  

9. Wygląd warstwy Ocena ciągła  
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10. Zagęszczenie warstwy 
2 próbki z każdego pasa jezdni  

o długości do 1000 m 

 
11. Zawartość wolnych przestrzeni w 

warstwie 
 

12. Grubość warstwy 10 % 
 
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.  
Do  odbioru  uwzględniane  są  wyniki  badań  kontrolnych  i  badań  kontrolnych  dodatkowych  do  
wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe  
 
Badania  arbitrażowe  są  powtórzeniem  badań  kontrolnych,  co  do  których  istnieją  uzasadnione  
wątpliwości ze strony 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.  
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  

 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  
 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa  
 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
  
Grubość  wykonanej  warstwy  oznaczana  według  PN-EN  12697-36  [40]  oraz  ilość  wbudowanego  
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od 
projektu o wartości podane w tablicy 14.  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i 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. 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
 
Zagęszczenie  wykonanej  warstwy,  wyrażone  wskaźnikiem  zagęszczenia  oraz  zawartością  
wolnych przestrzeni,  nie  może  przekroczyć  wartości  dopuszczalnych  podanych  w  tablicy  12.  
Dotyczy  to  każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].  
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni   
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane  
w tablicy 12.  
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
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Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych.  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna   
 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 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  dotyczącym  warunków  
technicznych,  jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne [67].      
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 
dotyczącym warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].  
 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
 
Szerokość  warstwy,  mierzona  10  razy  na  1  km  każdej  jezdni,  nie  może  się  różnić  od  
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
Rzędne  wysokościowe,  mierzone  co  10  m  na  prostych  i  co  10  m  na  osi  podłużnej  i  
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych 
odchyleń. Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm.  
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii  
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.  
Wygląd  zewnętrzny  warstwy,  sprawdzony  wizualnie,  powinien  być  jednorodny,  bez  spękań,  
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

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

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 
  Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:  
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−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
−  zakup materiałów  
−  dostarczenie materiałów i sprzętu,  
−  zabezpieczeie ubytków w nawierzchni,  
−  opracowanie recepty laboratoryjnej,  
−  wykonanie próby technologicznej,  
−  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,  
−  oczyszczenie i skropienie nawierzchni,  
−  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  
−  przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,  
−  odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne(SST)  

 
1.  D-M-00.00.00   Wymagania ogólne  
 
10.2. Normy  
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej SST)  
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 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   - 13 -  
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  
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23.   PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody  
w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej  
24.  PN-EN 1429  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  pozostałości  na  
sicie  emulsji  asfaltowych  oraz  trwałości  podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie  
25.  PN-EN 1744-1  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –  Analiza chemiczna  
26.  PN-EN 1744-4  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  
Oznaczanie  podatności  wypełniaczy  do  mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody  
27.  PN-EN 12591  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Wymagania  dla  asfaltów drogowych  
28.  PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności  
29.  PN-EN 12593  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury łamliwości Fraassa  
30.  PN-EN 12606-1  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destylacyjna  
31.  PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  odporności  na  
twardnienie  pod  wpływem  ciepła  i  powietrza  –  Część  1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda 
RFT  
32.  PN-EN 12697-6  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  6:  Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
33.  PN-EN 12697-8  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  8:  Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  
34.  PN-EN 12697-11  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek   - 14 -  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  11:  Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i 
asfaltem  
35.  PN-EN 12697-12  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  12:  Określanie wrażliwości na wodę  
36.  PN-EN 12697-13  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  13:  Pomiar temperatury  
37.  PN-EN 12697-18  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  18:  Spływanie lepiszcza  
38.  PN-EN 12697-22  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie  
39.  PN-EN 12697-27  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  27:  Pobieranie próbek  
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  
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56.  PN-EN 13614  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  przyczepności  
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem  
57.  PN-EN 13703  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  energii deformacji  
58.  PN-EN 13808  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  
kationowych emulsji asfaltowych  
59.  PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami  
60.  PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew  
na gorąco  
61.  PN-EN 14188-2  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew  
na zimno  
62.  PN-EN 22592  Przetwory  naftowe  –  Oznaczanie  temperatury  zapłonu  i  
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda  
63.  PN-EN ISO 2592  Oznaczanie  temperatury  zapłonu  i  palenia  –  Metoda  
otwartego tygla Clevelanda  
10.3. Wymagania techniczne  
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.  
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie 
nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.  
10.4. Inne dokumenty  
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U. nr 43, poz. 430)  
68. Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  Generalna  Dyrekcja  
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w związku z zadaniem „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i 
Ostrówek Podyski, gmina Cyców, powiat łęczyński”. 

 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2.MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i 
otoczaków.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na nawierzchnię wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na nawierzchnię  
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

  

   Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Kruszywo 
łamane na 

nawierzchnię 
Badania wg 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 
%(m/m) 

 
od 2 do 10 

 
PN-EN 933-1 

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie 

więcej niż; 
 

35 
PN-EN 933-4 

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

 
1 

 
PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

 
od 30 do 70 

 
PN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
c) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż; 
d) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w 

stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 

 
 

35 
 
 

30 

PN-EN 1097-2 

7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 PN-EN 1097-6 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m),  nie więcej niż: 
 
5 

 
PN-EN 1367-1 

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

 
1 

 
PN-EN 1744-1 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 

c) przy zagęszczeniu Is1,00 dla KR1 do 
KR2, 

d) przy zagęszczeniu Is1,03 dla KR3 do KR6 

 
 

80 
120 

 
 

PN-S-06102 

 

2.3.3. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11]. 
 

3.  SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 
stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące 
wodę, 
- równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
- walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne, 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do stosowania w miejscach 
trudnodostępnych. 
 

4.  TRANSPORT 

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

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

Nawierzchnia musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z ST i 
według zaleceń Inżyniera. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury 
przygotowanej przez Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez 
Inżyniera, należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu wynosiła tyle ile zakłada dokumentacja projektowa. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa naiwerzchni powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Nawierzchnia z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od 
krawędzi do środka  przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi przy 
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców nawierzchnia 
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt 
cięższy. 

Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia wg BN-77/8931-12 [15] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
5.5. Utrzymanie nawierzchni  
 Nawierzchnia po wykonaniu lub przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora 
Nadzoru, gotową nawierzchnię do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia nawierzchni, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania nawierzchni obciąża Wykonawcę robót.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

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

    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 
1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
 
 
 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +1% -2%. 
 Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5 [4]. 

6.3.4. Zagęszczenie nawierzchni 

 Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 
1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II). 
 Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste 
uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według 
Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz na 1000 m2 lub według zaleceń 
Inżyniera. 
 Zagęszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy podbudowy. 

 6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

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

6.4.2. Szerokość nawierzchni 

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

6.4.3. Równość nawierzchni  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [14].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej, 

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać -1cm, +0cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi nawierzchni 

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

6.4.7. Grubość nawierzchni 

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

 dla nawierzchni 10 %; 

6.4.8. Nośność nawierzchni 

 moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych 
.Część 2”powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 
   Tablica 4. Cechy nawierzchni 
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Lp. 

Podbudowa z 
kruszywa o wskaźniku 
Wnoś nie mniejszym 

niż % 

Wymagane cechy nawierzchni 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż;

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm MPa 

od pierwszego obciążenia 
E1 

od drugiego obciążenia 
E2 

1 60 1,00 60 120 

2 80 1,00 80 140 

3 120 1,03 100 180 

 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość nawierzchni jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość nawierzchni 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę nawierzchni. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

 Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny) nawierzchni  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 nawierzchni obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
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 dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
  4. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  5. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  6. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  7. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  8. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
 9. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
11. PN-EN1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
12. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D-05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla 
zadania „Przebudowa dróg położonych w miejscowościach: Szczupak i Ostrówek Podyski, gmina 
Cyców, powiat łęczyński”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem  warstwy ścieralnej z  betonu  asfaltowego  AC11 S 50/70  wg  PN-EN  
13108-1    i  WT-2  Nawierzchnie asfaltowe  2010  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  dostarczonej  
od  producenta.  W  przypadku  produkcji mieszanki  mineralno-asfaltowej  przez  Wykonawcę  dla  
potrzeb  budowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.   

Niniejsza SST obejmuje wykonanie:  
- 4cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70  
 
1.4. Określenia podstawowe 

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 ścieralna – jest to górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie  
z kołami pojazdów.  
 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4.  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 16 lub 22. 

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

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

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

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

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

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

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
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1.4.12. 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). 

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

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS    – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej, 

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), 

IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

MOP   – miejsce obsługi podróżnych. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591  lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 1. Wymagania dla asfaltu 50/70 
 
Lp. Właściwości Metoda badań Wymagania 
1 Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 50 – 70 
2 Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 46 – 54 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC PN-EN 22592 230 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % m/m PN-EN 12592 99 
5 Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m PN-EN 12607-1 0,5 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % PN-EN 1426 50 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, oC PN-EN 1427 48 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niż, % PN-EN 12606-1 2,2 
9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż, oC PN-EN 1427 8 
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10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż, oC PN-EN 12593 -8 
 

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. 
 
2.3. Kruszywo   

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według  
PN-EN 13043  i  WT-1  Kruszywa  2010,  obejmujące  kruszywo  grube  ,  kruszywo  drobne  i  
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 
11. Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być  równe,  utwardzone  i  odwodnione.  Składowanie  wypełniacza  powinno  się  
odbywać  w  silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
Tablica 2 Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec kruszyw 

dla KR2 
Metoda badań według 

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

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 
wg kategorii: 

G20/15 PN-EN 933-1 

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

Kształt kruszywa, kategoria nie wyższa niż: FI25 lub SI25 
PN-EN 933-1 lub PN-

EN 933-4 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym, 
kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana PN-EN 933-5 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie, kategoria 
nie niższa niż: 

LA25 
PN-EN 1097-2 rozdział 

5 

Odporność na polerowanie kruszywa, kategoria nie 
niższa niż: 

PSVDeklarowana PN-EN 1097-8 

Gęstość ziaren 
deklarowana przez 

producenta 
PN-EN 1097-6 rozdział 

7,8 lub 9 

Gęstość nasypowa 
deklarowana przez 

producenta 
PN-EN 1097-3 

Nasiąkliwość, kategoria nie wyższa niż: Wcm0,5a) 
PN-EN 1097-6 załącznik 

B 

Mrozoodporność w 1% NaCl, kategoria nie wyższa 
niż: 

FNaCl7 
PN-EN 1367-1 załącznik 

B 

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

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
deklarowany przez 

producenta 
PN-EN 932-3 

Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 PN-EN 1744-1 p.14.2 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem 

wymagana odporność PN-EN 1744-1 p.19.1 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem 

wymagana odporność PN-EN 1744-1 p.19.2 

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

a) jeżeli nasiąkliwość jest większa, należy badać mrozoodporność wg p. 4.4.2 
 

Tablica 3 Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec kruszyw 

dla KR2 
Metoda badania według 

Uziarnienie, wymagana kategoria: GF85 PN-EN 933-1 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 
wg kategorii: 

GTCNR PN-EN 933-1 

Zawartość pyłu, kategoria nie wyższa niż: ƒ16 PN-EN 933-1 

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

Kanciastość kruszywa drobnego, kategoria nie 
niższa niż: 

ECSDeklarowana PN-EN 933-6, rozdział 8 

Gęstość ziaren 
deklarowana przez 

producenta 
PN-EN 1097-6, rozdz. 

7,8 lub 9 

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 PN-EN 1744-1 p.14.2 

 

2.4. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043:2004 
dla wypełniacza podstawowego. 
 

Tablica 4  Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania wobec 

wypełniacza dla KR2 
Metoda badań według 

Uziarnienie zgodnie z tablicą 24 PN-EN 933-10 

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

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

Gęstość ziaren 
deklarowana przez 

producenta 
PN-EN 1097-7 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu: wymagana kategoria: 

V28/45 PN-EN 1097-4 

Przyrost temperatury mięknienia, wymagana 
kategoria: 

∆R&B8/25 PN-EN 13179-1 

Rozpuszczalność w wodzie, kategoria nie wyższa 
niż: 

WS10 PN-EN 1744-1 

Zawartość CaCo3 w wypełniaczu wapiennym; 
kategoria nie niższa niż: 

CC70 PN-EN 196-21 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym; wymagana kategoria: 

Ka20, Ka10, Kadeklarowana PN-EN 459-2 

„Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria: BNDeklarowana PN-EN 13179-2 

 
 
2.4. Środek adhezyjny  

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią  przyczepność  (adhezję)  lepiszcza  do  kruszywa  i  odporność  mieszanki  mineralno-
asfaltowej  na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej 
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pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C 
wynosiła co najmniej 80%. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta.  
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  
 
 Do  uszczelnienia  połączeń  technologicznych  (tj.  złączy  podłużnych  i  poprzecznych  z  tego  
samego materiału  wykonywanego  w  różnym  czasie  oraz  spoin  stanowiących  połączenia  różnych  
materiałów  lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować:  
a)  materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,  
b)  emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych    
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
–  nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
–  nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
Składowanie  materiałów  termoplastycznych  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych  opakowaniach  
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.  
Do  uszczelnienia  krawędzi  należy  stosować  asfalt  drogowy  wg  PN-EN  12591  [27],  asfalt  
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.  
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować materiały zgodnie z SST D-M-04.03.01. 
 
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.  

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
–  wytwórnią (otaczarką) o mieszaniu cyklicznym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, o wydajności min 100 ton/h,  
–  przecinarki do nacinania nawierzchni ,  
–  sprężarką,   
–  szczotki mechaniczne lub inne urządzenia czyszczące,  
–  skrapiarka do bitumu z ręczną lancą,  
– lekkie walce wibracyjne, zagęszczarki płytowe, przy większych powierzchniach walce stalowe 
gładkie,   
–  walce ogumione  
–  samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  
–  frezarka o gł. frezowania do 10 cm i szer.  1 m  
–  sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   

4.2. Transport materiałów   

Asfalt  i  polimeroasfalt  należy  przewozić  w  cysternach  kolejowych  lub  samochodach  izolowanych  
i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypełniacz  
należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem  i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Emulsja  asfaltowa  może  
być  transportowana  w  zamkniętych  cysternach,  autocysternach,  beczkach  i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). Mieszankę  
mineralno-asfaltową  należy    dowozić  na  budowę  pojazdami  samowyładowczymi  w zależności  od  
postępu  robót.  Podczas  transportu  i  postoju  przed  wbudowaniem  mieszanka  powinna  być 
zabezpieczona  przed  ostygnięciem  i  dopływem  powietrza  (przez  przykrycie,  pojemniki  
termoizolacyjne  lub ogrzewane  itp.).  Warunki  i  czas  transportu  mieszanki,  od  produkcji  do  
wbudowania,  powinna  zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale i nie mogą 
przekraczaj 2 godzin (odl. 75 km) . Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki 
powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.  

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S) Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość 
lepiszcza podane są w tablicach 5.  Jeżeli  stosowana  jest  mieszanka  kruszywa  drobnego  
niełamanego  i  łamanego,  to  należy  przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co 
najmniej 50/50. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 5,6. 

Tablica 5.  Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  oraz  zawartość  lepiszcza  do  betonu  asfaltowego  do  
warstwy ścieralnej dla ruchu KR1÷KR2  [65] 

 Rzędne krzywych granicznych MM w 
zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR1-2 
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość asfaltu od  0 do 11 

Przechodzi przez:25,0 
20,0 
16,0 
11,2 
8 
5,6 
2 
0,125 
0,063 

 
- 

100 
90100 
7090 

- 
3055 
820 
5÷12 

 
Zawartość lepiszcza, wzór 2 B min 5,6 

 

Tablica 6. Wymagane  właściwości  betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR 1-2 

Właściwość Warunki 
zagęszczenia wg 

Metoda i 
warunki badania 

AC 11 S 
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PN 13108-20 
Zawartość wolnych 

przestrzeni 
C.1.3, ubijanie 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2 ubijanie 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 5 

VFBmin 75 

VFBmax 93 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2 ubijanie 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, 
p. 5 

VMAmin 14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie 
2x35 uderzeń 

PN-EN 12697-
12, lecz 

przechowywanie 
w 40°C z 

jednym cyklem 
zamrażania b), 

badanie w 25°C 

ITSR90 

a)Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem 
zamrażania zgodnie z załącznikiem nr 1 do WT 2 2010 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).  

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 
być  zautomatyzowane  i  zgodne  z  receptą  roboczą,  a  urządzenia  do  dozowania  składników  
oraz  pomiaru temperatury  powinny  być  okresowo  sprawdzane.  Kruszywo  o  różnym  uziarnieniu  
lub  pochodzeniu  należy dodawać odmierzone oddzielnie.  Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać 
w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym 
utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w 
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. 

Kruszywo  powinno  być  wysuszone  i  podgrzane  tak,  aby  mieszanka  mineralna  uzyskała  
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
podanej poniżej. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

 dla 50/70  od 140o C do 160o C, 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

 dla 50/70  od 135o C do 165o C, 
Minimalna wydajność wytwórni 100 ton/h.  

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. 

5.2. 2. Zakres wykonywanych robót.  

Wykonanie robót obejmuje:  
•  roboty przygotowawcze   
•  oczyszczenie i skropienie nawierzchni  
•  wbudowanie nowej mieszanki mineralno-bitumicznej  
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5.5. Próba technologiczna  

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanki  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  
w obecności  Inżyniera  próby  technologicznej,  która  ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  
właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę 
zgodnie z receptą roboczą i w  cyklu  automatycznym  produkować  mieszankę.  Do  badań  należy  
pobrać  mieszankę  wyprodukowaną  po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.  

Nie  dopuszcza  się  oceniania  dokładności  pracy  otaczarki  oraz  prawidłowości  składu  mieszanki  
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę  wyprodukowaną  po  ustabilizowaniu  się  pracy  otaczarki  należy  zgromadzić  w  silosie  
lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z 
metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39].  

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny  

  Nie jest wymagany.  

5.7. Połączenie międzywarstwowe  

Uzyskanie  wymaganej  trwałości  nawierzchni  jest  uzależnione  od  zapewnienia  połączenia  między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.  
Podłoże  powinno  być  odpowiednio  przygotowane  i  skropione  lepiszczem  zgodnie  z  SST  D-M- 
04.03.01. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.  
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami  
w punktach 5.4 i 5.7. Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC.  
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. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy 
temperatura otoczenia jest nie niższa od + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości 3cm i 4cm. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).  
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.   
 
Po  ułożeniu  warstwy  należy  dokonań  ścinki  krawędzi  poboczy  pod  kątem  45°  oraz  
zabezpieczyć krawędzie lepiszczem zgodnie z pkt 2.5. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
−  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.),  
−  ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez 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). 
 
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.  Inżynier  może  
zdecydować  o  dokonaniu  odbioru  na  podstawie  badań  Wykonawcy.  W  razie  zastrzeżeń  
Inżynier  może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.  
  Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
–  pomiar temperatury powietrza,  
–  pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  podczas  wykonywania  nawierzchni  (wg  
PN-EN 12697-13 [36]),  
–  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
–  wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
–  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
–  pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),  
–  pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
–  ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
–  ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 

6.3.3. Badania kontrolne   

Badania  kontrolne  są  badaniami  Inżyniera,  których  celem  jest  sprawdzenie,  czy  jakość  
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  
spełniają  wymagania  określone  w kontrakcie.  Wyniki  tych  badań  są  podstawą  odbioru.  
Pobieraniem  próbek  i  wykonaniem  badań  na  miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności 
Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o 
ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Rodzaj  badań  kontrolnych  mieszanki  mineralno-
asfaltowej  i  wykonanej  z  niej  warstwy  podano  w tablicy 13. 
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Tablica 7. Rodzaj badań kontrolnych 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej  2 próbki z dziennej produkcji 
2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 

w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

3 Właściwości asfaltu (penetracja oraz 
temperatura mięknienia) 

dla każdej dostawy (cysterny) 

3a Właściwości asfaltu (badanie pełne) raz badanie pełne 

4 Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg 

4a Właściwości wypełniacza (badanie pełne) raz badanie pełne 

5 Właściwości kruszywa (uziarnienie, zapylenie, 
zawartość ziaren nieforemnych) 

1 na 100 Mg i przy każdej zmianie 

5a Właściwości kruszywa (badanie pełne) raz badanie pełne 

6 Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

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

10 Stabilność i odkształcenie wg Marshala 
jeden raz dziennie 

11 Moduł sztywności 
jeden raz na trzy dni 

12 Wiercenia próbek dla kontroli zagęszczenia orz 
wolnej przestrzeni w warstwie dwie próbki na każdej jezdni 

 

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.  
Do  odbioru  uwzględniane  są  wyniki  badań  kontrolnych  i  badań  kontrolnych  dodatkowych  do  
wyznaczonych odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe  
 
Badania  arbitrażowe  są  powtórzeniem  badań  kontrolnych,  co  do  których  istnieją  uzasadnione  
wątpliwości ze strony 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.  
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  
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Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa  
 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
  

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %.   
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
 
Zagęszczenie  wykonanej  warstwy,  wyrażone  wskaźnikiem  zagęszczenia  oraz  zawartością  
wolnych przestrzeni,  nie  może  przekroczyć  wartości  dopuszczalnych  określonych w recepcie i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych.  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna   
 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 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  dotyczącym  warunków  
technicznych,  jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne [67].      
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 
dotyczącym warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].  
 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
 
Szerokość  warstwy,  mierzona  10  razy  na  1  km  każdej  jezdni,  nie  może  się  różnić  od  
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
Rzędne  wysokościowe,  mierzone  co  10  m  na  prostych  i  co  10  m  na  osi  podłużnej  i  
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych 
odchyleń. Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm.  
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii  
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.  
Wygląd  zewnętrzny  warstwy,  sprawdzony  wizualnie,  powinien  być  jednorodny,  bez  spękań,  
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
  Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:  
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
−  zakup materiałów  
−  dostarczenie materiałów i sprzętu,  
−  zabezpieczeie ubytków w nawierzchni,  
−  opracowanie recepty laboratoryjnej,  
−  wykonanie próby technologicznej,  
−  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,  
−  oczyszczenie i skropienie nawierzchni,  
−  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  
−  przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,  
−  odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne(SST)  
 
1.  D-M-00.00.00   Wymagania ogólne  
 
10.2. Normy  
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej SST)  
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  
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kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości  
7.  PN-EN 933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu  
8.  PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
9.  PN-EN 933-6  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6: Ocena  właściwości  
powierzchni  –  Wskaźnik  przepływu kruszywa  
10.  PN-EN 933-9  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Ocena  
zawartości  drobnych  cząstek  –  Badania  błękitem metylenowym   - 13 -  
11.  PN-EN 933-10  Badania geometrycznych  właściwości kruszyw – Część 10: Ocena  zawartości  
drobnych  cząstek  –  Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  
12.  PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –  
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie  
13.  PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –  
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości  
14.  PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –  
Część  4:  Oznaczanie  pustych  przestrzeni  suchego, zagęszczonego wypełniacza  
15.  PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –  
Część  5:  Oznaczanie  zawartości  wody  przez  suszenie  w suszarce z wentylacją  
16.  PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  
17.  PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –  
Część  7:  Oznaczanie  gęstości  wypełniacza  –  Metoda piknometryczna  
18.  PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –  
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia  
19.  PN-EN 1367-1  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  
działanie  czynników  atmosferycznych  –  Część  1: Oznaczanie mrozoodporności  
20.  PN-EN 1367-3  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na działanie  czynników  
atmosferycznych  –  Część  3:  Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
21.  PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą  
22.   PN-EN 1427  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury  
mięknienia – Metoda Pierścień i Kula  
23.   PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody  
w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej  
24.  PN-EN 1429  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  pozostałości  na  
sicie  emulsji  asfaltowych  oraz  trwałości  podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie  
25.  PN-EN 1744-1  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –  Analiza chemiczna  
26.  PN-EN 1744-4  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  
Oznaczanie  podatności  wypełniaczy  do  mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody  
27.  PN-EN 12591  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Wymagania  dla  asfaltów drogowych  
28.  PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności  
29.  PN-EN 12593  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury łamliwości Fraassa  
30.  PN-EN 12606-1  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destylacyjna  
31.  PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  odporności  na  
twardnienie  pod  wpływem  ciepła  i  powietrza  –  Część  1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda 
RFT  
32.  PN-EN 12697-6  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  6:  Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
33.  PN-EN 12697-8  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  8:  Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  
34.  PN-EN 12697-11  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek   - 14 -  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  11:  Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i 
asfaltem  
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35.  PN-EN 12697-12  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  12:  Określanie wrażliwości na wodę  
36.  PN-EN 12697-13  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  13:  Pomiar temperatury  
37.  PN-EN 12697-18  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  18:  Spływanie lepiszcza  
38.  PN-EN 12697-22  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie  
39.  PN-EN 12697-27  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  27:  Pobieranie próbek  
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  
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otwartego tygla Clevelanda  
10.3. Wymagania techniczne  
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.  
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie 
nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.  
10.4. Inne dokumenty  
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U. nr 43, poz. 430)  
68. Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  Generalna  Dyrekcja  
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997  
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