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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D - 00.00.00. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym Gminy Rymanów pn. ‘’Remont 

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku’’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

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

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych realizacją zadania w p.1.1., wyszczególnione w następujących SST: 

 

- SST - D-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

- SST - D-01.01.01 - WYTYCZENIE ROBÓT 

- SST - D-01.02.04 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW DRÓG 

- SST - D-04.04.00 - PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

- SST - D-04.04.01 - PODBUDOWA  Z  KRUSZYW NATURALNYCH 

- SST - D-04.04.04 - PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

- SST - D-04.03.01 - OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

- SST - D-05.03.05 - WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO dla ruchu KR 3 – 6. 

- SST - D-08.01.01 - KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

- SST - D-05.03.09 - NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA 

 

1.4.Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Droga - wydzielony pas mchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

 

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego, zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem - Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcą. 

 

1.4.3. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych 
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robót w formie wyliczeń, szkiców ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 

wymagają potwierdzenia przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

 

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

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

 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

1.4.6. Nawierzchnia - zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

1.4.7. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiązanie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi. 

 

1.4.8. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji, nawierzchni. 

 

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

 

1.4.10.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 

1.4.11.Polecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.12.Pozostałe nazwy i określenia są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi w normie 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe, oraz innych związanych normach. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

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

dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inżyniera Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

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

dokumentację wykonawczą.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja wykonawcza. 

Dokumentacja techniczna - w zakresie wyszczególnionym w dokumentach przetargowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt 

w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 
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1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne; 

2) Dokumentacja Techniczna. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera - Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją techniczną i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną 

lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier - 

Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

kontraktu i/lub SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną 

lub SST i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 

publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST D-00.00.00. w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi – Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym Ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla 

ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszelkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Oznakowanie robót powinno być zgodne z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w 

pasie drogowym, stanowiącą załącznik nr l do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 12 listopada 1992 roku w sprawie zarządzania ruchem na drogach (DZ. U. nr 97 

poz. 485 z póżn. zm.). 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu 
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i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 

 Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,     

  materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.     

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych raz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
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właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania kontraktu do właściwego oznaczenia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera - Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami placu budowy 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera -Inspektora 

Nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie 

z poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

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

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych do 

robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie 

powinno być prowadzane w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
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Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym 

użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i wbudowania, wymagane świadectwa 

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały wymagania SST. 

 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem 

ich do robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze i dokumentacją uzgodnioną z odpowiednimi władzami 

administracyjnymi i Nadzorem Zamawiającego. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 

powinny być zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał wolny wstęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier - 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów do innych robót niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera - 

Inspektora Nadzoru. 

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

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

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 

przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru. 

 

 

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

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

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

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera -

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopii 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy wymagają 

tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera -

Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu 

przez Wykonawcę. 
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Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i 

bezstronny. 

Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robóti kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier - Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami 

należy postępować jak w p. 2.4. 

 

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 

a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez 

innych Wykonawców, to Inżynier - Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio 

wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty 

zlecone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 

 

6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT  
 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera - 

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie    

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi - 

Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

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

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektową i SST. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie mógł przeprowadzać dodatkowe badania w 

niezależnym laboratorium (nie związanym z wykonawstwem robót) tych materiałów które budzą 

wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

6.4. Badania i pomiary 

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

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera -

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier - Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
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Inżynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier – Inspektor Nadzoru w przypadkach budzących wątpliwość będzie mógł pobrać 

próbki materiałów oraz próbki z wykonanej nawierzchni i zlecić ich przebadanie w niezależnym 

laboratorium (nie związanym z wykonawstwem robót).  

W przypadku, gdy  wyniki tych badań potwierdzą niewiarygodność raportów Wykonawcy, 

całkowite koszty tych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę i odjęte od 

wartości kontraktu a wyniki te będą podstawą oceny jakości robót w odbiorach robót ulegających 

zakryciu i ostatecznych. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier- Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru. 

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany  

w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione 

instytucje. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy  

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

W przypadku zgłoszenia zamierzenia budowlanego może zostać wydany jako wewnętrzny 

dziennik budowy Zamawiającego. Wówczas odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

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

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

- uwagi i polecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,  

   i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera - Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 

 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3 następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

 protokoły przekazania placu budowy, 

 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń, 

 ewentualne zgody zarządców dróg krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych na 

wejście/włączenie/zajęcie pasa drogowego, 

 korespondencję na budowie. 

 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe         j 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera - Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR   ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 

zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

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

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót zanikających  

i ulegających zakryciu lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem - Inspektorem Nadzoru. 

 

 

8. ODBIÓR   ROBÓT  
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi ostatecznemu,  

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inżynier - Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 

fakcie Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier - Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, SST, uprzednimi ustaleniami 

oraz w oparciu o ewentualne badania własne. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń Inżynier - Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 

dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inżynier - Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 

dotyczące danej części robót. 

 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

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

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

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją techniczną i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne,        

- uwagi i zalecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji technicznej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

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

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

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

 

 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej  pozycji kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji technicznej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
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objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych  w  warunkach 

kontraktu. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z 

późniejszymi zmianami.) .  
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Rozdział - 1 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.01.01 

 

WYTYCZENIE ROBÓT 
 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych na  

zadaniu inwestycyjnym Gminy Rymanów pn. ‘’Remont dróg gminnych i wewnętrznych na 

terenie Gminy Rymanów w 2012 roku’’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 

trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i 

punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

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

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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1.6. Rodzaj robót i kod wg CPV 

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad – kod CPV 45 11 27 30 – 1  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 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. 

 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

(od 1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 

na koszt Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 

różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

 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.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Sprawdzenie 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. 

 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

 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. 
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 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 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 dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 

pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową 

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 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy  

i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych  

w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 w miarę potrzeb uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 w miarę potrzeb wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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Rozdział - 2 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.02.04 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW DRÓG. 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów ulic związanych z zadaniem 

inwestycyjnym Gminy Rymanów pn. ‘’Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 

Gminy Rymanów w 2012 roku’’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest 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 związanych z 

rozbiórką: 

 nawierzchni, 

 krawężników, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z 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” pkt 1.5. 

 

1.6. Rodzaj robót i kod wg CPV 

Roboty w zakresie burzenia – kod CPV 45 11 11 00 – 9  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, przepustów może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 frezarki nawierzchni, 

 koparki 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu 

budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją techniczną, SST 

lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Jeśli dokumentacja techniczna nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 

lub przez Inżyniera. 

 Do usuwania warstw nawierzchni mineralno-bitumicznych należy zastosować frezarki 

drogowe. 

 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

 odkopania przepustu, 

 ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 

 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z 

ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

 demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 

ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie 

ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu 

ponownego ich wykorzystania, 

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 

kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
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 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.  

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się 

w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny 

być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 

„Roboty ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

 dla nawierzchni - m
2
 (metr kwadratowy), 

 dla krawężnika - m (metr), 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

b) dla rozbiórki krawężników: 

 odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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Rozdział - 3 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.04.00 

 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie na  zadaniu inwestycyjnym Gminy Rymanów pn. ‘’Remont dróg 

gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku’’ 
 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wg pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i 

obejmują SST: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

 

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. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

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

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

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

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

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

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

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

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
  Wymagania  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

łamane 

Żużel  

Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

PN-B-04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-

krotnym zagęszczeniu metodą 

I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 

do 70 

od 30  

do 70 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

 

- 

 

- 

BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 

1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

więcej niż 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), 

nie więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-

szanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

PN-S-06102 

[21] 

 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 

żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

piasek wg PN-B-11113 [16]. 

 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 

piasek wg PN-B-11113 [16], 

miał wg PN-B-11112 [15], 

geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

wapno wg PN-B-30020 [19], 

popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 



‘’Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku’’ – SSTWiORB 

 

 
 
 

Opracował: mgr inż. Mariusz SZARAN – SZARANBUD MARIUSZ SZARAN  

 

 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

 

2.3.6. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

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

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo 

układarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub 

statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4.TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST  D-04.01.01 „Koryto wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   £  5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach, 
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d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,                      w 

milimetrach. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą 

lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 

drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   £  1,2  (2) 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 

podawana przez producenta geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 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. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. 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 była równa grubości projektowanej. 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. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (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 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, l.p. 11. 

 

5.5. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 

dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest 

właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 
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wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, 

potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m
2
. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera. 

  

5.6. 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. KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 

niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

      stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy przy-

padająca na jedno 

badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 

dla każdej partii 

kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

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

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

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 

gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 

niż raz na 5000 m
2
, 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 konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2

  £   2,2 

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 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
) 

co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 400 m
2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m
2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

 

co najmniej w dwóch przekrojach 

na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na 

każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. 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 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

 

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z BN-68/8931-04 [28].  

 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 + 1 cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

niż ± 5 cm. 

 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

 dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 

6.4.8. Nośność podbudowy 

moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudow

a 

z 

kruszywa 

o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym  

 

Wskaźnik 

zagęszczen

ia IS   nie 

mniejszy 

niż  

 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 

odkształcenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
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 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 

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

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

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

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 

podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

 

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

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST 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 SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m
2
 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w SST: 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
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10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

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

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 

ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 

budowlane i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

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

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane 

do nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
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28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

30. 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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Rozdział - 4 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.04.01 

 

PODBUDOWY  Z  KRUSZYW NATURALNYCH. 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z kruszywa naturalnego na zadaniu 

inwestycyjnym Gminy Rymanów pn. ‘’Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 

Gminy Rymanów w 2012 roku’’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wg pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

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

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

1.6. Rodzaj robót i kod wg CPV 

Fundamentowanie dróg– kod CPV 45 23 33 20 – 8   
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca 

wymagania niniejszej specyfikacji. 

 Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa 

łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z 

przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. 

 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

 

3. SPRZĘT 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 

popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 

podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

 

5.5. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z 

zasadami określonymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 

ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

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

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

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

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 10. 
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Rozdział - 5 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.04.04 

 

PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego na  

zadaniu inwestycyjnym Gminy Rymanów pn. ‘’Remont dróg gminnych i wewnętrznych na 

terenie Gminy Rymanów w 2012 roku’’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wg pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 

 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako: 

- podbudowę pomocniczą, 

- podbudowę zasadniczą. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 

więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

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

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

1.6. Rodzaj robót i kod wg CPV 

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad – kod CPV 45 11 27 30 – 1  

 

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. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], 

są: 

 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 

 woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 

[8]: 

 tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

 kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 

wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 

 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi 

dla: 

 klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 

 klasy II i III       - dla podbudowy pomocniczej. 

 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 

gatunku co najmniej 2. 

 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-

06714-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 

więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż:   

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie 

więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 

[5], % ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według 

zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-

06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, 

nie więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

 

30 

nie bada się 

 

 

 

 

nie bada się 

nie bada się 
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Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 

                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 

Lp. 

 

Właściwości 

Podbudowa 

jednowarstwowa 

lub podbudowa 

zasadnicza 

 

Podbudowa 

pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 

mm, odsianych na mokro, % m/m, nie 

więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, 

nie 

    mniej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej 

niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej 

niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

 

 

 

3 

4 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

 

 

4 

5 

 

 

65 

 

25 

 

20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-

B-06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-

06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

 

40 

nie bada się 

 

 

45 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 

ciemniejsza  

   niż: 

 

 

 

wzorcowa 

 

2.4. Woda 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna 

lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
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 rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

 walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

 walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 

 szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

 walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

 przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową 

powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 

 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem 

podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania 

cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

    
15

85

15
D

d
  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo  

                    odsączającej, 

      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

  

 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach. 
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 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 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. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 

od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy 

po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 

wykonywać w dwóch warstwach. 

 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 

jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy 

o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 

należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 

zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 

płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m
2
. Grubość 

warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 

kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje 

rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 

drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 

5.4. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 

dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,  

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

rozkładania i zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m
2
 do 800 m

2
, a długość nie 

powinna być mniejsza niż 200 m. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera.  
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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 SST 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. 

 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i 

tablicach 1 i 2 niniejszych SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna  

powierzchnia 

podbudowy na 

jedno badanie 

(m
2
) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w 

kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie 

 

2 

 

600 

4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 

i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

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

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
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 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 

robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. 

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

Inżyniera. 

 

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 

    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
) 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 
 

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 m
2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m
2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m
2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie 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. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 [11].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 



‘’Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku’’ – SSTWiORB 

 

 
 
 

Opracował: mgr inż. Mariusz SZARAN – SZARANBUD MARIUSZ SZARAN  

 

- 15 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 + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż +/- 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

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

- dla podbudowy zasadniczej +/- 2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 

Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

przy użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M
I

E  Wtórny M
II

E  

Ruch lekki 

Ruch lekko średni i średni 

100 

100 

140 

170 

 

 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

powinien być większy od 50 MPa. 

 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M
II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E  jest nie większy od 2,2. 

   I

E

II

E

M

M

 </=    2,2       

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i 

dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa 

ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 
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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. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

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

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 

podbudowy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

kamiennego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie kruszywa, 

 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

kształtu ziarn 

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles 

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 

z tłucznia kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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Rozdział - 6 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.03.01 

 

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE  

WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  NAWIERZCHNI  
 

 

 

1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot  SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni na zadaniu inwestycyjnym Gminy 

Rymanów pn. ‘’Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku’’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wg pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą oczyszczenia o 

skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w zakres czego wchodzi : ścięcie równiarką ziemi 

zalegającej na krawędzi jezdni z odrzuceniem na pobocze – pas szerokości 0.25 m, oczyszczenie jezdni 

zasadniczej i na zjazdach szczotką mechaniczną, skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją 

asfaltową jezdni i na zjazdach. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Oczyszczenie – to zabieg w procesie, którego następuje zmywanie, zdrapywanie i usuwanie 

zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy oraz nie związanych ziarn kruszywa. 

 

1.4.2. Skropienie – to powierzchniowe powleczenie lepiszczem dla połączenia warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni. 

 

1.4.3. Pozostałe definicje i określenia – są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 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” pkt. 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczeństwo ruchu drogowego 

w obrębie robót. Oznakowanie robót powinno być zgodne z p. 1.5.3. Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej D-00.00.00. 
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2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00.  

„ Wymagania ogólne” pkt. 2 . 

 Materiały użyte do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszą być akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Do skropienia należy użyć : 

Drogowa emulsja kationowa szybko rozpadowa K1-60, odpowiadająca wymaganiom „Warunki techniczne. 

Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94” – Informacje. Instrukcje. IBDiM Zeszyt 1994 r. 

 

2.3. Składowanie lepiszczy 

 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza  

i obniżenia jego jakości. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni 

Do czyszczenia warstw nawierzchni należy używać : 

 

3.3.1. Szczotki mechaniczne 

 Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z 

twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających 

do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do 

zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. 

   

3.3.2. Sprężarki  

 

3.3.3. Zbiorniki z wodą 

 

3.3.4. Szczotki ręczne 

 

3.4. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

 

 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza, dostosowaną do 

podgrzewania określonego rodzaju lepiszcza do temperatury wymaganej przy skropieniu. 

 Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na 

sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów : 

 temperatury rozkładanego lepiszcza, 

 ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

 obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

 prędkość poruszania się skrapiarki, 

 wysokość i długość kolektora do rozkładania lepiszcza, 

 ilości lepiszcza. 

 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, aby było możliwe zachowanie 
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stałej temperatury lepiszcza. 

 

 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki, zawierające zależności 

pomiędzy wydatkiem lepiszcza, a następującymi parametrami : 

 ciśnieniem lepiszcza, 

 obrotami pompy, 

 prędkością jazdy skrapiarki, 

 temperaturą lepiszcza. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10 % od ilości założonej. 

 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 

4.2. Transport lepiszcza 

 Transport lepiszcza powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się 

stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do 

transportu lub składowania lepiszcza powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 

5.2. Czyszczenie warstw nawierzchni 

 Czyszczenie warstwy nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 

użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych 

należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed 

skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była 

używana woda, to skropienie może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 

 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 

dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

 Orientacyjne zużycie lepiszcza wynosi od 0,2 do 0,4 kg/m
2
 czystego asfaltu przy skropieniu 

podbudowy bitumicznej, przy skropieniu podbudowy niebitumicznej 0,4 do 0,5 kg/m
2
 czystego asfaltu. 

Dokładne zużycie lepiszcza powinno być ustalone po wykonaniu odcinka próbnego, odrębnie dla każdego 

rodzaju warstw i stanu skrapianej powierzchni. 

 Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości 

założonej z tolerancją ± 10 %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza 

Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i nadmiar lepiszcza usunąć przez 

szczotkowanie. 

 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa to ułożenie mieszanki może nastąpić po 

rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, a przy użyciu asfaltu upłynnionego szybkoodparowalnego po jednej 

godzinie. Przy skrapianiu podbudowy niebitumicznej asfaltem upłynnionym średnioodparowalnym ułożenie 

mieszanki może nastąpić poi 24 godzinach. 

 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
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skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT      
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

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

 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w 

celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 

zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

 

6.3. Badania i kontrola w czasie robót 

 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 

kontrolować dla każdej cysterny właściwości lepiszczy podane w tablicy : 

 

Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

 

Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości 

 

Badanie wg normy 

 

 

Drogowa emulsja kationowa 

 

zawartość asfaltu 

jednorodność 
Zeszyt 47/94 

 

 6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Jednorodność skropienia powinna sprawdzana wizualnie. Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości 

rozkładanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu „ Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości 

rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy powinien być dokonany na budowie w 

metrach kwadratowych. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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8.2. Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni 

 Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonany na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z 

bieżącej kontroli materiałów i robót. 

 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli 

jakości materiałów oraz oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali 

zakres wykonania robót poprawkowych.  

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność za m
2
 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i po sprawdzeniu jakości robót. 

 Cena dla wykonywanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje : 

 mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb, 

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzewanie do wymaganej temperatury, 

 skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w specyfikacji technicznej lub uzgodnionej z 

Inspektorem Nadzoru. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

   1. PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości. 

   2. PN-82/C-04008 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury zapłonu w  

                                           tyglu otwartym metodą Marcussona. 

   3. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej  

                                           lepkościomierzem Englera. 

     4. PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia      

                                           asfaltów metodą „Pierścień i kula”. 

     5. PN-58/C-04089 Przetwory naftowe. Oznaczenie zawartości stałych ciał    

                                           obcych. 

  6. PN-91C-04109 Przetwory naftowe. Oznaczenie zawartości parafiny w   

                                asfaltach. 

  7. PN-89/C-04130 Przetwory naftowe. Pomiar temperatury łamliwości asfaltu    

                                 wg Fraassa 

     8. PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów. 

  9. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów. 

10. PN-    /C-04138 Przetwory naftowe. Asfalty. Oznaczenie odparowalności. 

11. PN-83/C-04523 Oznaczenie zawartości wody metoda destylacyjną. 

12. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione. 

13. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i  

      kruszywa. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem nr GDDP-5.3a- 

      551/5/92 z dn. 92.02.03. 

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltoweEmA-94 –  

      wydane przez IBDiM w Warszawie. Informacje. Instrukcje. Zeszyt 47. 
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Rozdział - 7 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-05.03.05 

 

 WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO  (ruch KR 3 – 6) 
  
 

 

1.WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru warstw z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3‚6 na zadaniu inwestycyjnym Gminy 

Rymanów pn. ‘’Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 

roku’’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wg pkt 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych  SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania : 

a/ warstwy ścieralnej - grubości 3.0 z betonu asfaltowego  0/12,8mm, o uziarnieniu mieszanki wg 

rzędnych krzywych granicznych podanych w załączniku nr 7   

b/ warstwy wiążącej (profilowej)- z betonu asfaltowego  0/20 mm (0/16mm),  o uziarnieniu 

mieszanki wg rzędnych krzywych granicznych podanych w załączniku nr 13. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa łamanego lub naturalnego       i wypełniacza mineralnego 

o określonym składzie i uziarnieniu.  

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa  - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 

określony sposób, spełniająca określona wymagania. 

1.4.3.  Beton asfaltowy /BA/   - mieszanka mineralno-asfaltowa, składająca się wyłącznie z kruszywa 

łamanego, o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

1.4.3.1. Warstwa ścieralna  - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

1.4.3.2. Warstwa wiążąca   - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralna,  

a podbudową zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę. 

1.4.3.3. Warstwa wyrównawcza  - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu 

wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. 

1.4.4. Środek adhezyjny   - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia 

jego przyczepności do kruszywa. 

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

mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony  - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

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

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe  - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

1.5.1. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 

1.5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.6. Rodzaj robót i kod CPV 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg – kod CPV 45 23 32 20 – 7  

 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2. 

 

2.2. Lepiszcze 

 

2.2.1. Jako lepiszcze do mieszanki mineralno-bitumicznej zastosować : 

 

dla warstwy ścieralnej                        asfalt  w/g  PN-EN 12591:2002  - D 50/70;   

dla warstwy wiążącej (profilowej)     asfalt  w/g PN-EN 12591:2002  - D 50/70;   

 

 

2.2.2. Warunki transportu i składowania lepiszcza 

 Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie (dostawca i producent) musi być uzgodnione z Zamawiającym. 

 Za dostawy lepiszczy i ich jakość odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Zasady jakościowego 

odbioru lepiszczy Wykonawca robót uzgadnia z Nadzorem. Zabrania się stosowania do tego samego 

asortymentu robót lepiszczy pochodzących od różnych producentów. 

 Transport i przechowywanie lepiszczy powinno być zgodne z warunkami uzgodnionymi z 

Nadzorem i powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów 

lepiszczy. Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych, wyposażonych w urządzenia 

grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

 

2.3. Wypełniacz 

 Do mieszanki mineralno-bitumicznej zastosować wypełniacz wapienny podstawowy spełniający 

wymagania normy PN-S-96504 : 1961. 

  

Transport i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 

zbryleniem i zanieczyszczeniami. 

 

2.4. Kruszywa 

 Do mieszanek betonu asfaltowego zastosować : 

 

2.4.1. Na warstwę  ścieralną i wyrównawczą :  

 

grysy o cechach w/g  PN-B-11112:1996 z litego surowca skalnego, ze skał magmowych, 

przeobrażonych i osadowych*                                                                                   

- kl. I. gat. 1 oraz kl. II tylko pod względem ścieralności w bębnie                                                                                     

kulowym, inne cechy jak dla kl. I. gat. 1,  
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* do warstw ścieralnych – ze skał osadowych tylko dolomity kl. I, gat. 1 w ilości ≤ 50% m/m 

we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji 

piaskowej, oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego, 

 

- piasek łamany i kruszywo drobne granulowane o cechach w/g PN-B-11112 : 1996. 

 

Uwaga : Grysy stosowane do mieszanek betonu asfaltowego nie mogą wykazywać oznak 

zwietrzenia, zaś bazalty oznak zgorzeli lub zmian natury chemicznej. 

 

 

2.4.2. Dostawy kruszywa 

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz 

wykonania z ustaloną w PZJ częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie Nadzorowi. W umowie z dostawcą 

(producent) oraz w PZJ należy jednocześnie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału 

niezgodnego z wymaganiami niniejszej SST. 

 Pochodzenie kruszywa i jego jakość musi być wcześniej zaaprobowana przez Nadzór. 

Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. 

 Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zniszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się by frakcje 

drobne (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie.  

      

2.5. Kontrola jakości materiałów 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów. 

 Wykonawca prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową dostaw materiałów. Dla tego 

celu opracowuje program badań i uzgodnienia go z Nadzorem. 

Zakres badań i częstotliwość wg punktu 6 SST. 

 

2.6. Środki adhezyjne 

 Do mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę ścieralną a do pozostałych warstw w przypadku 

gdy przyczepność asfaltu do kruszywa jest mniejsza niż 80%, zastosować środek adhezyjny typu np. teramin 

10, posiadający aprobatę techniczną IBDiM. 

 

Wymagania dla asfaltu z dodatkiem środka adhezyjnego w zakresie przyczepności do kruszywa ; 

 przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niż   - 80. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

 

3.2.1. Wytwórnie mieszanek mineralno - bitumicznych 

 Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco o produkcji cyklicznej i 

wydajności min. 30 Mg/h powinna posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 

mieszanki. 

 Wytwórnia musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i 

władze ochrony środowiska. 
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3.2.2. Sprzęt do oczyszczenia podłoża, wbudowania i zagęszczenia mieszanki : 

 

- do oczyszczenia podłoża z luźnego kruszywa, piasku i pyłu stosować szczotki mechaniczne i kompresory, 

- do skropienia podłoża przed układaniem kolejnych warstw należy używać skrapiarki mechanicznej o 

kontrolowanym wydatku lepiszcza, 

- układarka mieszanki o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadająca następujące 

wyposażenie : 

   a) automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną  niweletą i grubością, 

   b) podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia, 

- urządzenia do obcinania i smarowania krawędzi ułożonej warstwy, 

- zestaw walców do zagęszczania, w ilości zapewniającej zagęszczenie przy odpowiedniej temperaturze 

mieszanki. 

 

Walce muszą być wyposażone : 

a) w system zwilżenia wałów przy użyciu płynu w celu niedopuszczenia do przyklejenia się mieszanki, 

b)w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury, 

c) w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania, 

d)we wskaźniki wibracji – częstotliwość drgań i siły wymuszającej (dot. walców wibracyjnych), 

e) w balast umożliwiający zmianę obciążenia. 

 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Asfalt 

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

 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności 

tj. min. 10 Mg, wyposażonymi w pokrowce brezentowe. 

 Powierzchnie wewnętrzna skrzyni samochodów, wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w 

niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki. 

 Skrzynie samochodów wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę. 

 W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
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 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w 

system grzewczy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 Ponadto Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram, uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty oraz projekt 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w 

pasie drogowym Dz.U. 97 poz. 485 zał. 1).  

 Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robót w czasie trwania budowy musi być uzgodniony z 

odpowiednim Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym Ruchem. 

 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Za wykonanie receptur odpowiada Wykonawca robót. 

 Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Nadzór 

do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki 

badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na doborze składników mieszanki, doborze 

optymalnej ilości lepiszcza oraz określeniu właściwości mieszanki i porównanie wyników z założeniami 

projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 

przez krzywe graniczne podane w p.1.3. SST. 

Warstwę profilową w punkcie 1.3. – b/ zał. 13 zaprojektować tak, aby uziarnienie mieszanki mineralnej 

mieściło się w granicach uziarnienia 0/12.8 mm. 

 

 Optymalną ilość lepiszcza należy ustalić na podstawie zarobów próbnych wg Marshalla, określając 

stabilność, odkształcenie zawartość wolnych przestrzeni i wypełnienie wolnych przestrzeni w mieszance 

mineralno bitumicznej. 

 W celu potwierdzenia założonych cech fizycznych w zaprojektowanej recepturze wymagane 

jest wykonanie badań zarobów próbnych wymienionych w pkt. 5.2.1. i 5.2.2. przez niezależne 

laboratorium drogowe (nie związane z wykonawstwem robót) potwierdzone na piśmie. Koszty tych 

badań ponosi Wykonawca.     

 

Mieszanka betonu asfaltowego i wykonana warstwa powinny spełniać następujące wymagania : 

 

5.2.1. Warstwa wyrównawcza 

 

a/ dla mieszanki betonu asfaltowego 

 

moduł sztywności pełzania    - ≥ 16  MPa  

stabilność wg Marshalla    - ≥ 11  kN 

odkształcenie wg Marshalla    -  1.5 – 4.0  mm 

wolne przestrzenie w próbce Marshalla 

                 zagęszczonej 2 x 75 uderzeń               -          4.5 – 8.0      % 

wypełnienie wolnych przestrzeni   - ≤ 75             % 

zawartość frakcji powyżej 2 mm   - 55.0 – 70.0  % 

zawartość frakcji poniżej 0,075 mm               -         5.0 – 8.0      % 
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kruszywa łamanego ogółem    -  100              % 

b/ dla warstwy wiążącej /wyrównawczej/ 

 

nasiąkliwość       -  ≤ 4.0           %   

wolna przestrzeń w warstwie    -  5.0 – 9.0     % 

wskaźnik zagęszczenia w każdym miejscu   

przekroju poprzecznego    -  ≥ 98            % 

 

 

5.2.2 Warstwa ścieralna 

 

a/ dla mieszanki betonu asfaltowego 

 

moduł sztywności pełzania    - ≥ 14  MPa  

stabilność wg Marshalla             - ≥ 10  kN 

odkształcenie wg Marshalla   -  2.0 – 4.5  mm 

wolne przestrzenie w próbce Marshalla 

zagęszczonej 2 x 75 uderzeń   -  2.0 – 4.0      % 

wypełnienie wolnych przestrzeni   - 78.0 – 86.0  % 

zawartość frakcji powyżej 2 mm   - 52.0 – 64.0  % 

zawartość frakcji poniżej 0,075 mm  -  7.0 – 9.0      % 

kruszywa łamanego ogółem    -  100              % 

 

b/ dla warstwy ścieralnej  

 

nasiąkliwość        -  ≤ 2.0           %   

wolna przestrzeń w warstwie    -  2.0 – 5.0     % 

wskaźnik zagęszczenia w każdym miejscu   

przekroju poprzecznego     -  ≥ 98            % 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej 

 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 

zgodne z recepta. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości 

w zależności od temperatury. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić : jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

 Do mieszanki mineralno - asfaltowej należy stosować środek adhezyjny zgodnie z p. 2.6, który 

powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

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

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 °C. 

 

 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić : 

 

 - dla D 50   145 °C   -  165°C 

 

 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. 
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 Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 °C od 

maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić :        

 

 - dla D 50    140 °C  -  170 °C 

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana /z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania/ oraz o 

temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez 

kolein. Powierzchnia powinna być sucha i czysta. 

 Przed rozłożeniem warstwy z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub 

asfaltem upłynnionym w sposób i w ilości zgodnie z SST D-04.03.01.   

 

Maksymalna nierówność podłoża może wynosić : 

 

- pod warstwę wiążącą  - 9 mm, 

 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu 

zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w sposób i w ilości zgodnie z SST D-

04.03.01. 

 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do produkcji wymagana jest komisyjna kontrola oznakowania robót wg 

wymagań punktu 5.1., wszystkich zespołów i urządzeń wytwórni, sprzętu do wbudowania i zagęszczenia 

oraz transportu, potwierdzona protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Nadzór. 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 

doby była nie niższa od 5 °C. 

 Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 

wiatru / V>16 m/s /. 

 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 

do przeprowadzenia w obecności Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 

 W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu 

kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 

Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. 

 Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób 

próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. 

 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

 

 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach : 

 

ziarna pozostające na sitach o oczkach # /mm/ 

25; 20; 16; 12.8; 9.6; 8; 6.3; 4; 2;    - ± 4.0 % /m/m/ 

0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075;    - ± 2.0 % /m/m/ 

ziarna przechodzące przez sito o oczkach 0.075               -            ± 1.5 % /m/m/ 

asfalt                      -          ± 0.3 % /m/m/ 
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5.8. Odcinek próbny 

 Wykonanie odcinka próbnego powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca wykonuje odcinek próbny w celu : 

-  stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

-  określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

  

Do wykonania odcinka próbnego wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonanie odcinka próbnego powinno zostać potwierdzone przez Nadzór w protokole. 

 

5.9. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 

 Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość wykonanych robót. Produkcja może zostać 

rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Nadzór. 

 Przed przystąpieniem do układania, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szkicu 

zgodnego z PZJ, pokazującego sposób układania warstwy, dziennej działki roboczej. 

 Wykonawca jest zobowiązany również do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, 

oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze. 

 Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. 

 W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa powierzchnia warstwy wiążącej, na którą układa 

się warstwę ścieralną o równej grubości. 

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

jednej połowy. 

 W przypadku rozkładania warstwy połową szerokości jezdni, występujące złącza podłużne należy 

równo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy podłużnych kolejnych warstw nawierzchni 

powinna być przesunięta o około 20 cm, aby nie zachodziły na siebie. 

 Zamiast smarowania złączy można stosować w uzgodnieniu z Zamawiającym samoprzylepną taśmę 

asfaltowo-kauczukową przyklejona do obciętego złącza, przed dalszym układaniem warstwy. 

Mogą być stosowane tylko taśmy asfaltowo-kauczukowe dopuszczone do stosowania przez IBDiM lub ITB, 

a za zgodą Zamawiającego dopuszczone przez uznane instytuty EWG (np. BAST, BAM). W taki sam 

sposób należy postępować w przypadku złącz poprzecznych wynikających z dziennej działki roboczej. 

 Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 

podanej w punkcie 5.3. SST. 

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

odcinku próbnym.  

 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż : 

 

 - dla asfaltu D-50  -  135 °C 

 

 Do zagęszczania zaleca się używanie zestawu walca gładkiego stalowego dwukołowego z walcem 

ogumionym typu ciężkiego oraz na wygładzenie walca dwukołowego średniego. 

 

 Zaleca się : 

- wstępnie zagęścić deską wibracyjną rozkładarki, 

- czynność zagęszczania powinna trwać nie dłużej niż około 15 minut, przy czym nie będzie ona 
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rozciągnięta na odcinku dłuższym niż 30 – 40 mb. 

 

 Podstawowe zasady zagęszczania : 

- zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi, 

- należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym /w celu uniknięcia      

  sfalowań nawierzchni/, 

- wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzić walec         

   ogumiony przy niskim ciśnieniu, podwyższając je w miarę wałowania, 

- manewry walca należy przeprowadzać płynnie na odcinku już zagęszczonym, 

- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 – 4 km/h na początku             

  i 4 – 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

- wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnym spadku należy      

  rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze. 

Nie będzie się dopuszczać do użytku walców ogumionych mających opony zużyte, bieżnikowane i nie 

posiadające zmiany ciśnienia. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚĆI  ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

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

        Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. Badania kontrolne 

obejmują cały proces budowy od zakresu przygotowawczego (np. badania zgromadzonych materiałów) 

poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek). 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

       Przed przystąpieniem do robót i przy zmianie źródła dostaw materiałów Wykonawca powinien 

wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej, zgodnie z wymaganiami norm wyszczególnionych w punkcie 2 i w punkcie 5 SST. 

        Wyniki tych badań wraz z atestami oraz recepturami przedstawić z odpowiednim wyprzedzeniem 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.    

  

6.3.Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed 

podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

Minimalna liczba badań uziarnienia na dziennej działce roboczej – 2 próbki. 

 

6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001. 

Wyniki powinny być zgodne z recepta laboratoryjną z tolerancją podaną w punkcie 5.7 SST. 

 

Minim. liczba badań na dziennej działce rob. -1 próbka przy prod.do 500 Mg, 

                     - 2 próbki przy prod.ponad 500 Mg, 

 

 Mieszankę mineralno-bitumiczną przeznaczoną do oznaczenia cech wytrzymałościowych należy 

zagęścić w formach bezpośrednio po pobraniu próbek w temperaturze odpowiedniej dla danej metody 

oznaczenia. 

Nie należy formować próbek z powtórnie rozgrzanej mieszanki mineralno-bitumicznej. 

Jeżeli brak warunków do zagęszczania próbki na budowie i zachodzi konieczność dostarczenia jej do 
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laboratorium, należy próbkę przewozić w izolowanym pojemniku. 

Dopuszcza się podgrzanie próbek o nie więcej niż 30 °C w odniesieniu do temperatury zagęszczania 

odpowiedniej dla danego rodzaju asfaltu. 

 Próbki należy pobierać w miejscu wbudowania mieszanki, po rozłożeniu przez układarkę, 2 próbki 

w odległości 0.5 m od obu krawędzi pasa a trzecią w środku.   

Część próbki o masie około 1000 g przeznaczona jest do ekstrakcji, a część do wykonania wzorcowych 

próbek Marshalla. 

 Wykonanie wzorcowych próbek wg Marshalla dokonuje się w cylindrze przez dwustronne ubijanie 

znormalizowanym ubijakiem w ilości po 75 uderzeń. 

 

 Należy wykonać trzy wzorcowe próbki w celu ustalenia : 

- gęstość strukturalnej i objętościowej, 

- stabilności i odkształcenia. 

Stabilność i odkształcenie sprawdza się wg BN-70/8931-09. 

 

 Oznaczenie składu ziarnowego mieszanki mineralnej po ekstrakcji należy wykonywać 

dwustopniowo. Pierwszy etap to przesiew próbki na sicie 0,075 mm na mokro, pozostałą część mieszanki po 

powtórnym wysuszeniu przesiewać na sucho. 

 

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia. 

 

 W czasie rozładunku cysterny Wykonawca jest zobowiązany pobrać próbkę lepiszcza w ilości 2 kg 

do szczelnego metalowego pojemnika i przekazać Nadzorowi. 

 

 W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości tej dostawy wyniki badania próbki Nadzoru 

są miarodajne i przesądzają o dalszym toku postępowania przewidzianego w PZJ. 

 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 

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

 

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 

 W trakcie dostaw i wykonywania robót należy określać : 

- uziarnienie, cząstki mniejsze niż 0,075 mm          - co 500 ton 

- wskaźnik piaskowy dla : - kruszywa drobnego łamanego         - co 500 ton 

- piasku                                       - co 200 ton 

- kształt ziaren dla grysów            - co 500 ton    

- zawartość ziarn przekruszonych w grysach produkowanych  

  z kruszywa naturalnego i żwirów kruszonych          - co 500 ton 

- ścieralność w bębnie kulowym           - co 1000 ton 

 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 

zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej 

 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 

mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Należy badać temperaturę mieszanki na każdym pojeździe przy załadunku i w czasie 

wbudowywania mieszanki. 

 Dokładność pomiaru 2 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
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recepcie laboratoryjnej i SST. 

 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-bitumicznej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 

czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania.  

 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla – jeden raz dziennie. 

Wyniki powinny być zgodne z recepta laboratoryjną. 

 

6.3.11. Do oznaczenia zagęszczenia, zawartości wolnych przestrzeni, nasiąkliwości i pomiarów grubości 

warstw wycina się próbki o średnicy 150 mm, w lokalizacji pobierania mieszanki, usytuowane w przekroju 

poprzecznym jak podano w punkcie 6.3.3. 

 

 W czasie układania nawierzchni należy kontrolować : 

dokładność skropienia podłoża lepiszczem pod względem jednorodnym               i zużycia na 1m
2
, 

sprawność układarki pod względem funkcjonowania płyty wibracyjnej, grubości     i jednorodności 

układanej warstwy, 

-   prawidłowość przebiegu procesu wałowania zgodnie z wymogami p. 5.9. SST, 

temperaturę zagęszczenia mieszanki. Temperaturę zagęszczenia mieszanki należy badać w sposób ciągły, 

począwszy od chwili załadowania do układarki, po jej rozłożeniu i w czasie wałowania. 

 

6.3.12. Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje 

się to poprzez wycięcie próbek z gotowej nawierzchni (najlepiej w godzinach porannych). Należy pobrać 

losowo min. dwie próbki przy dziennej działce roboczej do 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. 

 

 Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z 

nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla, 

wykonanej wg p. 6.3.3. SST. 

 

 Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego  

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

podaje się w p. 6.4.2. – 6.4.12. 

 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej 

krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co 

najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

 

Pomiar szerokości warstwy wykonuje się2 razy na odcinku drogi o długości 1 km. 

 

6.4.3. Wymagania dotyczące równości warstwy nawierzchni : 

 

Pomiar nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się:  

-     dla warstw ścieralnych – planografem w sposób ciągły, 

dla warstw leżących poniżej ścieralnej – łatą o długości 4 m w odstępach co      20 m lub planografem w 

sposób ciągły.  
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Pomiaru nierówności w kierunku poprzecznym dokonuje się łatą o długości 4 m w odstępach co 100 m.  

    

Maksymalna wartość nierówności warstw nawierzchni (w milimetrach) wynosi : 

- dla warstwy ścieralnej                   - 6 mm, 

- dla warstwy wiążącej         - 9 mm, 

 

Pomiar równości łata wykonuje się 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni : 

 Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją   0,5%. 

Pomiar spadków poprzecznych warstwy nawierzchni przeprowadza się 10 razy na odcinku drogi o długości 

1 km. 

 

6.4.5. Wymagania dotyczące niwelety nawierzchni : 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  

cm . 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi drogi w planie : 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm. 

 

6.4.7. Wymagania dotyczące grubości nawierzchni :  

Grubość warstwy nawierzchni powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją 10 %. 

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2.5 cm. 

Częstotliwość badań – 2 próbki z każdego pasa ruchu o długości do 1000 mb. 

 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne : 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. W 

konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy : 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3 – 5 

mm ponad ich powierzchni. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz 

pokryte asfaltem. 

 

6.4.10. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni : 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednakową teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych łuszczących się i spękanych.   

 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie ułożonej warstwy i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 

ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

Wskaźnik zagęszczonej warstwy powinien wynosić ≥ 98 % w każdym punkcie warstwy. 

Zagęszczenie nawierzchni i zawartą w niej wolna przestrzeń bada się na 2 próbkach z każdego pasa o 

długości do 1000 mb. 

 

6.4.12. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 

 Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane na odpowiednich formularzach i 

podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. 

Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. 

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla zamawiającego i kopię dla Wykonawcy. 
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Wyniki badań będą brane pod uwagę przez Zamawiającego do oceny jakości robót w przypadku ich 

wykonania w obecności Inspektora Nadzoru. 

 Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badań próbek 

wyciętych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niż w 2 

miejscach na 1 km pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wyglądzie. 

 Badania powinny obejmować wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1. a,b i 5.2.2. a,b. 

 Próbka będzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikającej z podziału całego odcinka na 

pododcinki w zależności od ilości i lokalizacji pobieranych próbek. 

 W przypadkach budzących wątpliwości niezależnie od badań laboratoryjnych Wykonawcy będzie 

prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiającego w niezależnym laboratorium nie 

związanym z wykonawstwem robót. W przypadku potwierdzenia niewiarygodności wyników badań 

Wykonawcy zostanie On obciążony kosztami pobrania próbek i wykonania badań laboratoryjnych. W 

przypadku nie potwierdzenia się wątpliwości koszty tych badań i pobrania próbek poniesie Zamawiający. 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pomocy przy pobieraniu próbek do badań 

kontrolnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla warstwy wyrównawczej      - Mg. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

 

8.2. Zasady odbioru robót ulegających zakryciu 

 Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji obiektu ulegną zakryciu.  

 Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Nadzór na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, mieszanek i gotowej warstwy oraz 

pomiarów cech geometrycznych. 

 W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres robót 

poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej warstwy. 

 

 Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój 

koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. 

 Odbiorowi robót zanikających podlega :  

- oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

- warstwa wyrównawcza (profilowa). 

 

8.3. Zasady odbioru ostatecznego 

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

robót. 

 Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych umową oraz 

skompletowaniu całej przewidzianej w umowie dokumentacji.  

O gotowości wykonanych robót do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Nadzór. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 

/Inspektora Nadzoru/, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 SST 

dały wyniki pozytywne.  

 

8.3.1. Zasady postępowania w wystąpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie 

 W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować zgodnie z 

postanowieniami SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8 oraz wg poniższych ustaleń dotyczących 

pomniejszania wartości wykonanych robót w stosunku do przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Potrącenia za wady występujące w wykonanej warstwie z betonu asfaltowego będą dokonywane za : 

 

a/ Potrącenia za odchyłki od receptury w składzie mieszanki betonu asfaltowego poza granice 

dopuszczalne podane w SST pkt 5.7. dla zakresu przekroczeń  /w % bezwzględnych/ : 

 

- w zawartości lepiszcza     od    0.4  % do   0.8 % 

- w zawartości ziarn < 0,075 mm                 od    1.6  % do    2.5 % 

- w zawartości ziarn > 2 mm                  od    5.0  % do    8.0 % 

     

Obliczenia potrąceń będzie się dokonywać wg następujących wzorów : 

 

za niewłaściwą ilość lepiszcza : 

Pa = pa x K x F 

 

za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 0,075 mm : 

 

Pw = pw x K x F 

 

za niewłaściwą ilość ziarn większych od 2 mm : 

 

Pz = pz x K x F 

gdzie : 

pa, pw, pz – współczynniki podane w załączniku nr 1 P/KR 3 – 6 do SST, 

K – koszt 1 m
2
 wykonanej warstwy z betonu asfaltowego z wszystkimi narzutami, 

F – powierzchnia wykonanej warstwy w metrach kwadratowych reprezentowana      

      przez próbkę określona zgodnie z p.6.4.12. SST 

 

b/ Za zawyżoną nasiąkliwość wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

 

        Potrącenia będą dokonywane za przekroczenie dopuszczalnej nasiąkliwości dla zakresu : 

 

-  w warstwie wyrównawczej dla zakresu nasiąkliwości od 4.2 % do 6.0 % w   

    wysokości od 0.6 % do 12.0 % wartości wykonanej warstwy reprezentowanej     

    przez próbkę, proporcjonalnie do wielkości przekroczenia, 

 

c/ Potrącenia za niewłaściwy spadek poprzeczny odbieranej warstwy nawierzchni 

 

 Potrącenia za niewłaściwy spadek poprzeczny dokonuje się dla odchyleń mieszczących się w 

granicach od    0.6 % do 1.0 % od przyjętego spadku w dokumentacji. 

 

Przy większych odchyleniach lub wykonaniu na prostym odcinku spadku poprzecznego mniejszego od 0.3 

% odcinek ten będzie wyłączony z odbioru wg postanowień SST p.8.3.1. podpunkt 3. 
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Obliczanie wielkości potrąceń będzie się dokonywać wg wzoru : 

 

Pp = pq x b x K x F 

pq – współczynniki wynoszące : 

             dla odchyłek    0.6 %  -  0.020  

                 0.7 %  -  0.040  

                 0.8 %  -  0.093  

             0.9 %  -  0.147  

           1.0 %  -  0.200  

     

K – koszt 1 m
2
 nawierzchni, 

F – powierzchnia nawierzchni na odcinku o niewłaściwym spadku poprzecznym odbieranej warstwy 

nawierzchni, 

 

b = 5 dla odchyleń zmniejszających pochylenia poprzeczne na łukach poziomych. 

 

d/ Potrącenia za niewłaściwą równość podłużną i poprzeczną odbieranej warstwy nawierzchni 

 

 Potrącenia będzie się dokonywać za następujące nierówności : 

dla warstwy ścieralnej powyżej 6.0 mm do 15.0 mm. 

Sposób wyliczania wielkości potrąceń : 

 Rzeczywiste wielkości i ilości nierówności pomierzone na każdym pasie ruchu planografem 

lub łatą 4 – metrową, zestawione w tabeli wg wzoru podanego w załączniku nr 2P/KR 3-6, będzie 

się dzielić na przedziały i przeliczać na punkty stosując następujące współczynniki : 

Dla warstwy ścieralnej : 

 - dla nierówności powyżej         6.0 mm  do  9.0 mm - współczynnik 1, 

 - dla nierówności                   9.0 mm  do  12.0 mm - współczynnik 3,  

 - dla nierówności    12.0 mm  do  15.0 mm - współczynnik 9, 

 warstwa wiążąca /wzmacniająca/ : 

- dla nierówności powyżej                     9.0 mm  do  12.0 mm - współczynnik 1, 

 - dla nierówności           12.0 mm  do  15.0 mm - współczynnik 3,  

 - dla nierówności     15.0 mm  do  18.0 mm - współczynnik 9, 

    Suma przeliczonych nierówności na punkty z wszystkich pasów ruchu z całego badanego 

odcinka stanowi podstawę do wyliczeń potrąceń wg wzoru : 

     Pr = 0.005 x K x Fh x Nu  

gdzie :K  –  koszt 1 m
2
 badanej warstwy, 

 Fh  – powierzchnia jednego pasa odbieranej warstwy na długości 100 mb, 

Nu  – sumaryczna ilość punktów /nierówności przeliczeniowych/ na całym        

         odbieranym odcinku robót. 

Na odcinkach gdzie wystąpiły większe nierówności poza okres objęty potrąceniami oraz gdy ilość 

punktów przeliczeniowych w poszczególnych hektometrach jest większa od 30, wykonaną warstwę 

nawierzchni zerwać i ponownie ułożyć poprawnie na własny koszt Wykonawcy. 

 Nie będzie się stosować potrąceń za nierówności na odcinkach jednego kilometra pasa, gdy 

ilość nierówności rzeczywistych w przedziale, dla którego stosuje się współczynnik przeliczeniowy 

„1” nie przekracza 30 na 1 km pasa ruchu oraz nie przekracza 4 na poszczególnych hektometrach 

tego odcinka, oraz nie występują na tych odcinkach nierówności większe, dla których stosuje się 

współczynnik „3” i „9”.   

 

e/ Potrącenia za niewłaściwe geometryczne ukształtowanie osi drogi 

 Potrącenia za niewłaściwe sytuacyjnie ukształtowanie poprzeczne osi będzie się dokonywać dla 

odchyłek od projektowanej osi drogi mieszczących się w granicach od    51 mm do 250 mm.  

Za niewłaściwe wysokościowe ukształtowanie osi drogi potracenia będą dokonywane dla odchyleń 
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od projektowanej osi mieszczących się w granicach od    11 mm do 40 mm. 

 Potrącenia będą dokonywane w wysokości od 0.1 % do 8.0 % wartości warstwy ścieralnej, 

proporcjonalnie do wielkości odchyleń od projektowanej osi drogi, na długości odcinka niewłaściwego 

ukształtowania geometrycznego, oddzielnie za wysokościowe przekroczenia. 

Całkowita wielkość potrąceń to suma potrąceń za poszczególne wady występujące w wykonanym 

obiekcie.     

 

W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakość robót w p. 

8.3.1. SST, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z odbioru do czasu 

wykonania niezbędnych robót dla doprowadzenia elementu lub obiektu do pełnej projektowanej 

wartości technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zapłata za wadliwe wykonane elementy 

lub obiekt. 

Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

Wykonawca musi natychmiast usuwać na własny koszt. 

 

5. Potrącenia za inne nieistotne wady i usterki , które nie wymieniono w p. 8.3.1. SST będą wyceniane 

szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisję odbioru robót.  
     

8.4. Odbiory robót pogwarancyjnych w/g pkt. 8.5 SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

ogólne” pkt.9. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z mas betonu  asfaltowego. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

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

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia. 

PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

PN-78/B-06714 Kruszywo mineralne. Badania. 

BN-70?8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenia stabilności i odkształcenia mas mineralno-

bitumicznych. 

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych. 

BN-65/8931-04  Pomiar równości nawierzchni planografem. 

Zestaw norm związanych z normami podstawowymi dotyczącymi badań laboratoryjnych. 

 

10.2. Inne dokumenty  

Zeszyt nr 29. Informacje. Instrukcje. „Wytyczne zagęszczania walcami wibracyjnymi K-12 gruntów, 

kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych. IBDiM 1990 r ”. 

Zeszyt 48. Instrukcje. Informacje. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe. IBDiM 1995 r. 

Instrukcja likwidacji kolein i napraw skoleinowanych nawierzchni bitumicznych. GDDP 1996 r. 

Zeszyt 47. Informacje. Instrukcje. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA – 94. 

IBDiM 1994 r. 

Katalog typowych Konstrukcji Nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP z  1997 r. 
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Załącznik nr 7 

 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

0/12,8 mm           - /KR 3-6/ 

 

Przechodzi przez sito        

     # mm    %  

 

     16,0  -           100 

                 12,8              -                       87 – 100  

     9,6  -  73 – 100 
     8,0  -   66 – 89 

     6,3  -   57 – 75 

     4,0  -  47 – 60 

     2,0  -  35 – 48 (fr. grysowej 52-65) 

     0,85  -  25 – 36 

     0,42  -  18 – 27 

     0,30  -  16 – 23 

     0,18  -  12 – 17 

     0,15  -  11 – 15 

     0,075  -   7 – 9 

 

 

 

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0  12,8 mm do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego dla KR 3 – 6.  
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Załącznik nr 13 

 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego 0/16 mm  - /KR 3-6/ 

 

Przechodzi przez sito         

     # mm    % 

 

                   20,0    100 

              16,0              -                  87 – 100  

                   12,8  -  77 – 100  

     9,6  -  67 – 89 

     8,0  -    60 – 83 

     6,3  -   54 – 73 

     4,0  -  42 – 60 

     2,0  -  30 – 45 (fr. grysowej 55-70) 

     0,85  -  20 – 33 
     0,42  -  13 – 25 

     0,30  -  10 – 21 

     0,18  -  7 – 16 

     0,15  -  6 – 14 

     0,075  -   5 – 8 

 

 

 

  

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0  16 mm do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6.  
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Załącznik Nr 1P/KR 3-6 do SST D-05.03.05. 

 

Wykaz współczynników „p” do obliczenia potrąceń za skład mieszanki mineralno-bitumicznej betonu 

asfaltowego przeznaczonego na ruch KR 3-6. 

 

 

Współczynnik „pa” do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza 
 

 

Odchylenia od recepty w % 
Współczynnik „pa” dla betonu asfaltowego 

 

0,4 0,010 

0,5 0,020 

0,6 0,080 

0,7 0,140 

0,8 0,200 

 

 

Współczynnik „pw” do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 0,075 mm 
 

 

Odchylenia od recepty w % 

Współczynnik „pw” dla mieszanki betonu 

asfaltowego 

 

1,6 0,005 

1,7 0,010 

1,8 0,021 

1,9 0,032 

2,0 0,044 

2,1 0,055 

2,2 0,066 

2,3 0,077 

2,4 0,089 

2,5 0,100 

 
 

Współczynnik „pz” do obliczenia za niewłaściwą ilość ziarn większych od 2 mm 
 

Odchylenia od recepty w % 
Współczynnik „pa” dla betonu asfaltowego 

 

5 0,004 

6 0,008 

7 0,029 

8 0,050 
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Załącznik Nr 2P / KR 3-6 

ZESTAWIENIE POMIARÓW NIERÓWNOŚCI  NAWIERZCHNI 

 

 

  

Droga  nr ................ Nazwa drogi ............... 

Lokalizacja robót ................................................................ 

warstwa ścieralna 

nierówność dopuszczalna 6 mm 

data pomiaru .................................. 

 

 

Km 

 
Hm 

Ilość nierówności ponad 

dopuszczalne w przedziałach 

 

Ilość punktów w 

poszczególnych przedziałach 

Ilość 

punkt

ów 

razem 

Uwagi 

6 – 9 

mm 

9 - 12 

mm 

12-15 

mm 

> 15 

mm 

6 - 9 

mm 

9 - 12 

mm 

12-15 

mm 

> 15 

mm 
  

            

 

 

 

 

 Pomiary wykonał :                     .............................. 

 

 

Pomiary zestawił :                       ..............................       
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Rozdział - 8 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-08.01.01 

 

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników (drogowych, 

trawnikowych) na zadaniu inwestycyjnym Gminy Rymanów pn. ‘’Remont dróg gminnych i 

wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku’’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wg pkt 1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężników: 

 betonowych 20/30 na ławie betonowej z oporem, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

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

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

1.6. Rodzaj robót i kod CPV 

Roboty w zakresie budowy dróg – kod CPV 45 23 31 20 – 6 

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. 
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2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 

U   -   uliczne, 

D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 

krawężników betonowych: 

 prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 

 prostokątne            - rodzaj „b”. 

 

2.3.3. Odmiany 

 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

 

2.3.4. Gatunki 

 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

 gatunek 1 - G1, 

 gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 

jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100  BN-80/6775-03/04 

[15]. 

 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 

1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawężnik rodzaju „a” 
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b) krawężnik rodzaju „b” 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężni

ka 

krawężni

ka 
l b h c d R 

U a 100 
20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 
1,0 

 

D 

 

b 

 

100 

15 

12 

10 

20 

25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

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

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

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-

80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

wielkość wad i 

uszkodzeń 

 Gatunek 
1 

Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 

w mm 

2 3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne),   mm 
Niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

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

 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 

krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 

powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 

 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

 nasiąkliwością, poniżej 4%, 

 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 

„32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
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2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 

[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 

c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy. 

  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 

więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
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transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława żwirowa 

 Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie 

koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 

 Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie 

zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.2. Ława tłuczniowa 

 Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 

 Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej 

należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 

 Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać 

dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.3. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. 

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 

do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być 

zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. 
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 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 

podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 

spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 

ustawionych na ławie betonowej. 

 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

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” 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021 [6]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 

mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 

2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 

do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
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 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości  10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               1 

cm. 

d) Zagęszczenie ław. 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 

mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać          2 

cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

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

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
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  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 

  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

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

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

14. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 

i odbioru. 

 

10.2. Inne dokumenty 

17.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 

1982 r. 
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Rozdział - 9 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-05.03.09 

 
NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA 

 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z podwójnym powierzchniowym utrwalaniem 

nawierzchni na zadaniu inwestycyjnym Gminy Rymanów pn. ‘’Remont dróg gminnych i 

wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku’’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Zaleca się wykorzystanie przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.   

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach obciążonych 

ruchem od lekkiego do ciężkiego. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 

 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym 

polegającym na kolejnym rozłożeniu: 

a) warstwy lepiszcza,    

b) warstwy kruszywa, 

c) drugiej warstwy lepiszcza, 

d) warstwy drobniejszego kruszywa. 

1.4.2. Pozostałe określenia 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Kruszywa 

2.2.1. Wymagania dotyczące kruszyw 

 Do powierzchniowego utrwalania należy stosować grysy lub żwiry kruszone o wąskich 

frakcjach uziarnienia, spełniające wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normą PN-B-11112 [1] i 

wytycznymi CZDP [6] przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych w niniejszych OST. 

 Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo łamane o 

frakcjach: od 4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm do 16 

mm. 

 Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej podane 

pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. 

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze 

skał wapiennych. 

 

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

    i kategorii ruchu 

 Kategoria ruchu 

 Wyszczególnienie właściwości ciężki średni, 

lekkośredni, 

lekki 

 klasa kruszywa 

  I II 

Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej 

liczbie obrotów, ubytek masy nie większy niż, 
%(m/m): 

25 

(40) 

35 

(45) 

Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, ubytek masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie 
większy niż, %(m/m): 

 

25 

 

35 

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

2,0
* 

Mrozoodporność wg metody 

zmodyfikowanej, ubytek masy nie większy 

niż, %(m/m): 

10,0 30,0 

 

*     - dla żwirów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego  

         (grysów). 

(  )  - wartości podane w nawiasach dotyczą wyłącznie kruszywa granitowego. 

 

 

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

     i kategorii ruchu 

 Kategoria ruchu 

Wyszczególnienie właściwości ciężki średni lekkośredn

i 

i lekki 

 Gatunek kruszywa 

 1 2 
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Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm 

odsianych na mokro, nie więcej niż, %(m/m): 
0,5

* 
0,5

* 
0,5

* 

Zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niż, 

%(m/m): 
85,0 85,0 85,0 

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

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

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej 

niż, %(m/m): 
0,1 0,1 0,2 

Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż, 

%(m/m): 
15,0

* 
20,0

* 
25,0

* 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych  
barwa cieczy nie ciemniejsza 

niż wzorcowa 

Zawartość przekruszonych ziarn żwirowych, 

nie więcej niż, %(m/m): 
- 10,0

** 
15,0

** 

     *   - wymagania zostały zwiększone w stosunku do normy PN-B-11112 [1] 

     **   - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego. 

 

2.2.2. Składowanie kruszyw 

 Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej 

wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podłoże składowiska powinno być równe, 

dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem 

kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą 

składowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, 

jak również ładowania i transportu. 

 

2.3. Lepiszcza 

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy 

 Niniejsza OST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe 

kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, 

K1-70, K1-65MP, K1-70MP, spełniające wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem 

„Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltow Em-94” - IBDiM - 1994 [5]. 

 

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5] 

Badane właściwości 
Rodzaj emulsji 

 K1-65 K1-70 

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

Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 [2], 
o
E,  

nie mniej niż: 

 

6 

 

- 

Lepkość  - 7 

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

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

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

Sedymentacja, %, nie mniej niż: 5,0 5,0 
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Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niż: 85 85 

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

 

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

powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od średniego 

dopuszcza się stosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwalenie może być wykonywane 

również na drogach o ruchu ciężkim, lecz przy użyciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy 

czym zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy użyciu asfaltu wcześniej 

modyfikowanego. 

 Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych zawarte są w tablicy 4. 

 Dopuszcza się również stosowanie asfaltów fluksowanych lub polimeroasfaltów. 

 Inne lepiszcza niż drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane            i 

niemodyfikowane) mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej 

przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleń zapewni lepiszcza od jednego 

dostawcy. 

2.3.2. Składowanie lepiszczy 

 Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek. 

 Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji powinny być 

czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać 

następujące zasady: 

 czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania, 

 temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5
o
C. 

 

Tablica 4. Właściwości drogowych emulsji kationowych modyfikowanych 

Oznaczenia Klasa emulsji 

Badane właściwości 
Szybkorozpadowe 

 K1-65MP K1-70MP 

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

Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 [2], 
o
E,  

nie mniej niż: 
6 - 

 - 7 

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

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

niż: 

0,5 0,5 

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

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

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

a) przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upału (temp. powietrza 

powyżej 30
o
C i nawierzchni powyżej 40

o
C) maksymalna wartość indeksu rozpadu może być 

podniesiona do 100 g/100 g. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  

3.2. Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia 

 Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn 

po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia, 

b) skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni, 

c) specjalistycznego kombajnu drogowego do wykonywania powierzchniowych utrwaleń, 

d) walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa. 

3.3. Wymagania dla sprzętu 

3.3.1. Szczotki mechaniczne 

 Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi szczotka 

wykonana z twardych elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania 

zanieczyszczeń, oraz szczotka miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziarn 

kruszywa. 

 Ze względu na duże pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być 

wyposażone w urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na 

sucho i na mokro. 

3.3.2. Kombajn do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 

Należy zastosować kombajn do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni                                  z 

elektronicznym sterowaniem pozwalającym na precyzyjne dozowanie emulsji i kruszywa. 

Szerokość robocza kombajnu maksymalna 3m, minimalna 25cm. 

3.3.3. Walce drogowe 

 Do przywałowania kruszywa Wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w 

opony o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz 

lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, że nie będą one powodowały 

miażdżenia ziarn kruszywa. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 

(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.3. Transport lepiszczy 
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 Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone 

przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 3 m
3
, a każda przegroda powinna mieć 

wykroje przy dnie, aby możliwy był przepływ emulsji między komorami. 

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

pojemniki stalowe. 

 

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. Założenia ogólne 

 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na 

uszczelnienie istniejącej nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy 

ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej nośności i równości. 

 Nawierzchnia, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna być 

wyremontowana, posiadać właściwy profil podłużny i poprzeczny oraz powierzchnię 

charakteryzującą się dużą jednorodnością pod względem twardości i tekstury. 

 

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia 

5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniejącej nawierzchni 

 Dla ustalenia rzeczywistej ilości lepiszcza i wielkości frakcji kruszywa pierwszej warstwy 

powierzchniowego utrwalenia, należy ocenić stopień twardości i teksturę powierzchni istniejącej 

nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej można posłużyć się klasyfikacją 

zamieszczoną w tablicy 5. 

 Przy określaniu stanu powierzchni dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę innych 

metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Inżyniera. 

 

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni 

Lp. Wygląd i opis powierzchni nawierzchni 
Głębokość tekstury 

1)
  HS 

1 
Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki 

mineralno-bitumiczne bardzo otwarte i mocno 

porowate 

 

2 
Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki 

mineralno-bitumiczne porowate 

 

3 
Nawierzchnia wygładzona, np. mieszanki 

mineralno-bitumiczne o strukturze zamkniętej bez 

wysięków lepiszcza 

 

4 
Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazująca 

tendencje do występowania wysięków lepiszcza 

lub zaprawy 

 

5 
Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencją do 

pocenia lub z licznymi remontami cząstkowymi 

 

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

5.3.2. Ustalenie ilości grysów 
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 Ustalenie rzeczywistej ilości grysów zaleca się dokonać zgodnie z opracowaniem 

„Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 

 Ustaloną wg wymienionego opracowania ilości grysów dla podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia nawierzchni należy skorygować: 

 dla pierwszej warstwy grysu o -5%, 

 dla drugiej warstwy grysu o +5%. 

5.3.3. Ustalenie ilości lepiszcza 

 Przy ustalaniu ostatecznej ilości lepiszcza dla każdego wydzielonego odcinka lub pasma 

ruchu charakteryzującego się jednorodnymi parametrami należy korzystać z własnego 

doświadczenia oraz z programu projektowania powierzchniowych utrwaleń „Allogen” [8], który 

jest w posiadaniu dyrekcji okręgowych dróg publicznych. 

 Można również korzystać z załącznika do niniejszej OST „Projektowanie 

powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” pkt 5 [7]. 

5.4. Zapewnienie przyczepności aktywnej lepiszcza do kruszywa 

 Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca może przystąpić tylko wówczas, 

gdy przyczepność aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji określona zgodnie z normą 

BN-70/8931-08 [3] będzie większa od 85%. 

 Jeżeli przyczepność aktywna będzie mniejsza od 85%, to należy ją zwiększyć przez 

ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa bezpośrednio przed jego rozłożeniem na 

nawierzchni. 

 Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niż emulsja asfaltowa, 

przyczepność aktywną można zwiększyć przez zastosowanie otoczonego kruszywa na gorąco. 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

 Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie 

jest niższa od +10
o
C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż +15

o
C przy 

stosowaniu innych lepiszczy. 

 Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5
o
C przy emulsji 

asfaltowej i +10
o
C przy innych lepiszczach bezwodnych. 

 Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt przewidziany do wykonywania robót spełnia wymagania 

określone w pkt 3 niniejszej OST, 

 sprawdzenia, czy dozowana ilość lepiszcza i kruszywa są zgodne z parametrami jakie zamierza 

się utrzymywać podczas robót. 

 Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 

stosowane do wykonania robót. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.7. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 

 Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie 

oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania wg         pkt 3. W 

szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można 

wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni - 

ważne przy stosowaniu lepiszczy na gorąco). 
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5.8. Oznakowanie robót 

 Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia 

nawierzchni, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień 

zawartych w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.4, a dotyczących zasad zachowania 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót. 

 Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub 

wymieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i 

wprowadzi regulację, ruch wahadłowy za pomocą sygnalizatorów świateł lub za pomocą 

pracowników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych. 

 Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonym powierzchniowym utrwaleniu 

sprzyja utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, że prędkość ruchu będzie ograniczona od 30 

do 40 km/h. 

 W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych, 

w okresie od 3 do 4 dób od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca 

spowoduje ograniczenie prędkości ruchu od 30 do 40 km/h. 

5.9. Rozkładanie lepiszcza 

 Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę: 

 emulsja K1-65 - od 40 do 50
o
C, 

 emulsja K1-70 - od 60 do 65
o
C, 

 emulsja K1-65MP - od 50 do 60
o
C, 

 emulsja K1-70MP - od 65 do 75
o
C. 

 Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na połowie jezdni, to złącze środkowe przy 

drugiej warstwie powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie 

powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości jezdni w tym samym dniu. 

 Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni należy pamiętać, że właściwą jednorodność i 

ilość lepiszcza uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego 

wypływu. Zaleca się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze wypływało na arkusze papieru rozłożone 

na nawierzchni. 

5.10. Rozkładanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości ustalonej wg pkt 5.3.2, 

na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa spełniającej 

wymagania określone w pkt 3.3. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą lepiszcze, a 

poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 40 m. Przy stosowaniu 

emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa 

powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 

5.11. Wałowanie 

 Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić 

do jego wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce 

ogumione (walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). 

 Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście 

walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od             8 do 10 

km/h i przy ciśnieniu powietrza w oponach i obciążeniu na koło określonym w pkt 3 niniejszej 

OST. 

 Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa 

wałuje się tylko wstępnie (jedno przejście walca). 

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu 

 Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy 

ograniczyć od 30 do 40 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona 
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zależy od istniejących warunków. Może to być kilka godzin - jeżeli pogoda jest sucha i gorąca, albo 

jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej. 

 Na ogół dobre związanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo 

wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie 

wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami 

mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza i 

kruszywa i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości lepiszczy i kruszywa określone w 

pkt 2 niniejszej OST. W zakresie badania sprzętu, Wykonawca winien przedstawić aktualne 

świadectwo cechowania skrapiarki. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego 

utrwalenia podano w tablicy 6. 

6.3.2. Badania kruszyw 

 Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej partii. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 

6.3.3. Badania emulsji 

 Jeżeli Inżynier nie ustali inaczej, to dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) emulsji 

asfaltowej należy badać: 

 barwę, 

 jednorodność, 

 lepkość i indeks rozpadu. 

 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań 

1 Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa 

2 Badanie emulsji dla każdej dostawy 

3 Sprawdzenie stanu czystości 

nawierzchni 

w sposób ciągły 

4 
Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczęciem robót (odcinek 

próbny) i w przypadku wątpliwości 

5 
Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczęciem robót (odcinek 

próbny) i w przypadku wątpliwości 

6 
Sprawdzenie temperatury otoczenia                   

i nawierzchni 
codziennie przed rozpoczęciem 

robót 

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmianę roboczą 
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8 
Pomiary szerokości 

powierzchniowego 

utrwalenia 

w 10 miejscach na 1 km 

 

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni 

 W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni 

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

oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 5.7. 

6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa 

 Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa należy wykonywać jak badania testowe, według 
metod opisanych w opracowaniu GDDP [4]. 

6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury 

otoczenia i nawierzchni co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.5. 

6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza 

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

6.4. Badania   dotyczące   cech   geometrycznych   wykonanego   powierzchniowego        

       utrwalenia 

6.4.1. Szerokość nawierzchni 

 Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera 

dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do              

 

6.4.2. Równość nawierzchni 

 Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na 

istniejącej powierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego 

utrwalenia pomiary takie należy wykonać w tych samych miejscach i według tej samej metody. 

Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem 

robót. 

6.4.3. Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia 

 Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem 

zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze 

osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa 

rzędu 5%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego 

powierzchniowego utrwalenia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia nawierzchni obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 transport i składowanie kruszyw, 

 transport i składowanie lepiszczy, 

 dostawę i pracę sprzętu do robót, 

 przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia, 

 prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów, 

 podwójne rozłożenie lepiszcza, 

 podwójne rozłożenie kruszywa, 

 wałowanie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

nawierzchni drogowych 

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej 

lepkościomierzem Englera 

3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy 

bitumicznych do kruszyw 

10.2. Inne dokumenty 

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

Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 

1992-02-03. 

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

1994. 

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

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. 

MK-CZDP 1984. 

7. Załącznik do OST - „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia”. 

8. Program projektowania powierzchniowych utrwaleń „Allogen”. 

 

 


